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A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS DA POPULAÇÃO ADULTA A PARTIR DO 

INÍCIO DA SARCOPENIA NAS ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO 

Robson Pereira Da Costa1 

Rodrigo Nunes Costa2 

Anderson Félix De Araújo3 

RESUMO 

 
A sarcopenia resulta ao processo de degradação do organismo, sendo que ocorrem 
alterações estruturais, hormonais, perca de fibras musculares, matriz óssea e 
declíniosrelacionados ao desempenho físico, isto ocorre devido ao aumento 
considerável das patologias que se fazem presente no cotidiano. O objetivo desse 
estudofoi verificar as principais doenças que afetam o público alvo questionado 
durante o desenvolvimento da pesquisa, discutindo as possíveis causas após o 
surgimento da sarcopenia. O estudo foi realizado através de um questionário 
(Controle de Prevenções Relacionada às Principais Patologias Decorrentes da 
Sarcopenia), aplicado em duas academias, SportLife em Goiânia e Auge Fitness em 
Trindade. Os resultados apresentam insignificantes estatisticamente, porém houve 
um aumento satisfatório relacionados a prática de exercícios físicos, onde a 
população analisada, obtiveram desenvolvimentos em busca de uma melhora na 
qualidade de vida. 
 
PALAVRAS-CHAVE:Sarcopenia, Patologias, Exercício Físico, Prevenção. 

THE PRACTICE OF PHYSICAL EXERCISES OF THE ADULT POPULATION 

FROM THE BEGINNING OF SARCOPENIA IN MUSCULATION ACADEMIES 

ABSTRACT 

 
The sarcopenia results to the process of degradation of the organism, being that 
there are structural, hormonal changes, loss of muscular fibers, bone matrix and 
declines related to the physical performance, this occurs due to the considerable 
increase of the pathologies that are present in the daily life. The objective of this 
study was to verify the main diseases that affect the target public questioned during 
the development of the research, discussing the possible causes after the onset of 
sarcopenia. The study was carried out through a questionnaire (Control of 
Preventions related to the Main Pathologies Due to Sarcopenia), applied in two 
academies, SportLife in Goiânia and Auge Fitness in Trindade. The results are 
insignificant statistically, but there was a satisfactory increase related to the practice 
of physical exercises, where the analyzed population, obtained developments in 
search of an improvement in the quality of life. 
 
KEYWORDS:Sarcopenia, Pathologies, PhysicalExercise, Prevention. 

                                                           
1Graduando do Curso de educação física da Faculdade União de Goyazes. 
2 Graduando do Curso de educação física da Faculdade União de Goyazes. 
3 Orientador Prof. Esp. Anderson Félix de Araújo, da Faculdade União de Goyazes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2017),vem crescendo 

o número da população brasileira, decorrente ao envelhecimento, sedentarismo.  

Segundo Fontaine (2000) o processo de envelhecimento trata-se de um estado de 

degradação decorrente de fatores biológicos, psicológicos e sociais, que afetam 

todos os organismos vivos dos seres humanos. Do mesmo modo Pierine, Nicola, 

Oliveira (2009) contam que a sarcopenia é um processo de declínio estruturais que 

resulta na redução de massas e fibras musculares, também como perda de massa 

óssea associados à fraqueza muscular, diminuição de força, resistência e alterações 

hormonais.O processo de redução do tecido muscular esqueléticoocorre a partir dos 

20 anos de idade. 

De acordo com Matsudo(2009) este aumento acelerado, aliado com a falta de 

atividade física e o número de índice de sedentarismo, vem contribuindo para o 

acréscimo das patologias e diminuição das valências físicas.Observou-se que após 

o indivíduo entrar no estado de sarcopenia, o organismo começa a sofrer alterações 

físicas relevantes e com a falta de exercícios físicos, ocorrerá o surgimento de 

algumas possíveis doençasdurante este processo de degradação, onde uma das 

principais patologias é a obesidade, “uma doença crônica, multifatorial, caracterizada 

pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo”(ADES; KERBAUY, p197, 

2002.),outra possível patologia é a Diabetes Mellitus, “síndrome decorrente da falta 

ou produção diminuída de insulina”(TORRES; HORTALE; SCHALL, p1040, 2003.), e 

a Hipertensão Arterial “elevação da pressão arterial”(ESTEVES; SANTOS; 

GORDAN, p5, 2006.).  

Civinski (2011), Montibeller (2011) e Braz (2011) disseram que os indivíduos devem 

sempre buscar melhorar suas valências físicas, visando promover um melhor 

desempenho nas suas tarefas do dia a dia, dentre elas podemos citar; força, 

resistência, velocidade, flexibilidade e equilíbrio. Acrescenta-se também como um 

auxílio e segurança para execução das atividades em busca de um melhor 

condicionamento físico.Miragaya (2009),menciona um relato onde o profissional de 

educação físicaterá o papel importantíssimo dentro da sociedade, pois terá 

condições necessárias de transformar as perspectivas de vida das pessoas através 

de atividades físicas na qual vai lhe proporcionar uma melhora na qualidade de vida. 
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De acordo com as relevâncias sociais e os problemas observados, percebe-se que, 

está havendo um crescimento muito acentuado da população sedentária na 

sociedade brasileira, tendo em vista que consequentemente haverá um maior índice 

de patologias. Com mudanças de hábitos, acrescentando atividades físicas e uma 

boa alimentação em suas tarefas do dia-a-dia, possibilitará uma melhora significativa 

em sua saúde e promovendo uma boaqualidade de vida.  

O objetivo deste estudo foi verificar as principais doenças que afetam o público alvo 

estudado durante o desenvolvimento da pesquisa, discutindo as possíveis causas 

após o surgimento da sarcopenia, levando o público a procurar auxilio referente as 

práticas de atividades e exercícios físicos. Verificando as possibilidades de evolução 

dos alunos após a prática dos treinamentos propostos nas academias de 

musculação, analisando os benefícios gerados durante o treinamento e buscando a 

motivação dos participantes questionados ao realizar as atividades. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo caracterizou-se como observacional descritivo, no qual ocorreram 

investigações, onde as coletas analisadas permitiram a conclusão observada 

decorrente a pesquisa. A mesma foi analisada nas academias Sport Life4e na 

academia Auge Fitness5. 

Para a obtenção do cálculo, foram analisadas 269 pessoas, com otamanho da 

amostra calculada de 159 indivíduos.A faixa etária dos  

questionados foram de 30 a 50 anos de idade tanto para o público feminino quanto 

para o masculino, que buscam a prática da musculação como forma de prevenção 

paraobesidade, diabetes e hipertensão.Foram excluídos indivíduos que nãopossuem 

a faixa etária exigida e pessoas que não condizem com as patologias. 

A pesquisa foi realizada através de um questionário com perguntas referentes ao 

cotidiano e história de vida do indivíduo, onde todos os dados pessoais coletados da 

pesquisa, permaneceram em sigilo absoluto. 

                                                           
4Localizada na Rua Trindade, nº 1368, Qd. 09, Lt. 13 – Tropical Ville Goiânia-GO. 

5Localizada na Rua Aleixo Antônio Alves, nº 1087 - Setor Oeste em Trindade-GO. 
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Osalunos foram abordados eapós aceitarem fazer parte da pesquisa assinaram o 

TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) ondeforam entregues em duas 

vias, uma para o questionado e a outra para o avaliador.Todos os dados pessoais 

coletados foram armazenados no programa (EXCEL - Microsoft Office). 

As variáveis apresentadas tiveram valores absolutos onde foramaplicados testesQui-

quadrado e o cálculo de“p” no programa estatístico (SPSS Statistics 20), e o 

calculado daMédia, e Desvio Padrãono programa (EXCEL - Microsoft Office). Todos 

os testes tiveram um nível de significância de 5%, com intervalo de confiança de 

95%. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Faculdade União de Goyazes, com registro N°.017/2017-1 recebido em 15/05/2017. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No estudo foram analisados159 indivíduos no total com a faixa etária entre 30 a 50 

anos de idade, com a Média de38,95 e Desvio Padrão de 7,02,foram distribuídos em 

gênero masculino 44,65% (n=71) e feminino 55,35% (n=88). Após a análise dos 

resultados os dados foramdistribuídos em 3 tabelas, expondo as variáveis dos 

gêneros entre objetivos esperados, saúde, patologias, rotinas do dia-a-dia e etc. 

 
Tabela 01– Variáveis entre os objetivos dos alunos de ambas academias. Goiânia-

Trindade-GO. 2017  

 SAÚDE HIPERTROFIA EMAGRECIMENTO 

 N % N % N % 

SEXO 

Masculino 48 30,2 12 7,5 11 6,9 

Feminino 67 42,1 14 8,8 7 4,4 

Valor de P 0,302 

Fonte: Dos Autores. 

Observando a tabela 01,30,2% (n=48) do público do gênero masculino tem como 

objetivo a busca de saúde, 7,5% (n=12) buscam um aumento de massa muscular e 

6,9% (n=11) pretendem emagrecer. No que se refere ao público do gênerofeminino, 

42,1% (n=67) possui como objetivo a busca de saúde, 8,8% (n=14) buscam um 
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aumento de massa muscular e 4,4% (n=7) pretendem emagrecer. Os dados acima 

não demonstraram significância onde o valor de “p” foi de 0,302, a Média 26,5,e 

Desvio Padrão de 24,85. 

Simões, Samulshi, Simim e Santiago (2011)em uma pesquisa semelhante referente 

a motivação e objetivos dos praticantes de atividades físicas, aplicaram um 

questionário nas academias de musculação, onde os dados coletados foram 

comparados e constatados que grande parte da demanda nas academias são 

satisfeitos com seus objetivos esperados, voltados principalmente para saúde e 

estética. No entanto mesmo a qualidade de vida sendo um dos principais alvos nas 

academias, a estética está se tornando cada vez maior, colocando o corpo perfeito 

em primeiro lugar e a saúde em segundo plano. Mesmo havendo uma contradição 

entre os resultados e estudos analisados, o intuito da pesquisa tem como objetivo 

prevenir possíveis patologias decorrentes no dia-a-dia dos questionados.Assim os 

indivíduos que optaram por estética, os mesmos terão um desenvolvimento 

satisfatório aos que buscam a saúde,e serão beneficiados com a prevenção por 

estarem praticando atividades físicas. 

Tabela 02–Variáveis entre os hábitos e cuidados da saúde dos alunos de ambas 

academias. Goiânia-Trindade-GO. 2017  

 HOMENS MULHERES 

 SIM % NÃO % SIM % NÃO % 

HÁBITO DE IR AO 
MÉDICO 

22 13,8 49 30,8 42 26,4 46 28,9 

Valor de P 0,032  

FAZ EXAMES 
FÍSICOS 

REGULARMENTE 
40 25,2 31 19,5 42 26,4 46 28,9 

Valor de P 0,280 

DIETA 21 13,2 50 31,6 36 22,6 52 32,7 

Valor de P                  0,139    

Fonte: Dos Autores.             

Verificando a tabela 02, constatou-se que osalunos do gênero masculino 13,8% 

(n=22) têm o hábito de ir ao médico regularmente, enquanto 30,8% (n=49) não 

costumam, no que tange os alunos do gênero feminino 26,4% (n=42) possuem o 
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hábito de ir ao médico regularmente, enquanto 28,9% (n=46) não possuem este 

hábito. Os dados acima referentes aos hábitos de irem em consultas medicas, 

demonstraram-se significância estatística, onde valor de “p” foi de 0,032, a Média 

39,75, e Desvio Padrão de 12,17. 

Os homens que possuem o hábito de realizar exames físicos regularmente são de 

25,2% (N=40), enquanto 19,5% (n=31) não possuemeste hábito.Referente as 

mulheres 26,4% (n=42) estão em dia com seus exames físicos, enquanto 28,9% 

(n=46) não realizam seusexames. Os dados acima referentes aos hábitos de realizar 

seus exames físicos, não obtiveram significância estatística, onde valor de “p” foi de 

0,280, a Média 39,75, e Desvio Padrão de 6,34. 

E em relação à uma alimentação equilibrada, 13,2% (n=21) dos homens 

responderam“sim”, enquanto 31,6% (n=50) responderam “não”. Entre as mulheres 

22,6% (n=36) disseram que “sim” e 32,7% (n=52) disseram que “não”, com 

referência se fazem ou não uma dieta equilibrada. Os dados acima referentes a 

dieta, não obtiveram significância estatística, onde valor de “p” foi de 0,139, a Média 

39,75, e Desvio Padrão de 14,38. 

Desta forma no estudode Araújo e Araújo (2000), é possível perceber quea 

população em geral não tem o conhecimento estabelecido pela aptidão física e 

saúde, as pessoas não têm o hábito de utilizarem serviços médicos, tendo como 

consequência apresentações de risco para lesões e doenças.Deste modo a 

sociedade deve ter mais consciência, com auxílio dos profissionais da saúde que 

buscam saber se estão aptos para a execução de exercícios físicos. No estudo da 

autora Matsudo (2009) é perceptível também a importância de a população buscar o 

conhecimento, para saber se podem praticar atividades físicas.Em suma para a 

autora o exercício regular tem um papel fundamental para prevenção de doenças, 

principalmente para o controle desta, aumento da capacidade funcional e uma 

melhorana qualidade de vida durante o processo de envelhecimento. 

Os autores citados acima falam que a população não tem o hábito de frequentar as 

unidades hospitalares em busca de exames de aptidão física. Se a população 

tivesse este hábito possibilitaria uma condição melhor a respeito da prática de 

atividade física permitindo uma compreensão a respeito dos riscos e benefícios que 

os exercícios promovem durante a sua prática, com isso retardando o processo da 
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sarcopenia. Os resultados acima analisados na tabela 02 demonstram que os 

indivíduos questionados que não tem o hábito de ir ao médico e não fazem exames 

de rotina (mesmo que a Lei Municipal do CONFEF N° 8.588 04 de dezembro de 

2007, exija que todos os alunos matriculados devem apresentaro atestado médico 

de aptidão física),isso resulta em uma falta de conhecimento que podem prejudicar 

esses indivíduos de maneira que pode contribuir para lesões ou até mesmo agravar 

seu desenvolvimento durante a prática de exercícios físicos.  

Outro fator importante é a alimentação equilibrada, onde Sichieri, Coitinho, Monteiro 

e Coutinho (2000) dizem que caso a população adote hábitos de alimentação 

saudáveis como por exemplo, aumentando o consumo de frutas e verduras estarão 

sujeitos a prevenções de doenças não transmissíveis.Segundo os dados na tabela 

02 é possível analisar queos indivíduos não têm o hábito de se alimentar de forma 

correta, consequentemente isto irá interferir no seu processo de desenvolvimento, 

pois os mesmos não possuem o conhecimento específico sobrea importância de 

uma boa ambientação aliada com a prática de atividade física. 

Tabela 03– Variáveis entre patologias e saúde dos alunos de ambas academias. 

Goiânia-Trindade-GO. 2017  

 HOMENS MULHERES 

 N % N % 

PATOLOGIAS   

Obesidade 7 4,4 16 10,1 

Diabetes - - - - 

Hipertensão 8 5,1 4 2,5 

Indivíduos Saudáveis 56 35,2 68 42,8 

Valor de P 0,120 

Fonte: Dos Autores.             

A tabela 03 demostrou que os números de homens com obesidade são de 4,4% 

(n=7), já com diabetes não foi constatado nenhum indivíduo, comhipertensão foram 

diagnosticadas5,1% (n=8). Referente ao gênero feminino 10,1% (n=16) foram 

diagnosticados com obesidade, com hipertensão foram diagnosticados 2,5% (n=4) e 

nenhum caso de diabetes encontrados.  Em relação aos indivíduos saudáveis, os 

homens tiveram um percentual de 35,2% (n=56) e as mulheresobtiveram 42,8% 
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(n=68). Os dados acima não obtiveram significância estatística, onde valor de “p” foi 

de 0,120, a Média 53,e Desvio Padrão de 61,73. 

O estudo de Coelho, Burini (2009) aponta que as doenças não-transmissíveis 

podem ser causadas por herança genética ou por estilo de vida, a qual estima se 

que 75% dos casos mais recentes de doença podem ser causados por inatividade 

física ou por uma má ingestão de alimentos.Logoa atividade física pode prevenir o 

aparecimento precoce das doenças no período da sarcopenia, em tratamentos de 

múltiplas doenças. 

Com os dados apresentados pelos autores acima e a análise da população na 

tabela 03 os indivíduos estão em um patamar considerado saudável devido a prática 

frequente de exercícios físicos nas academias, aliada a uma boa alimentação com o 

auxílio do profissional de educação física, que desenvolverá um plano de 

treinamento bem estruturado com exercícios adequados as suas limitações. 

 

4.CONCLUSÃO 

 

Contudo este estudo foi voltado para indivíduos que estão iniciando o processo de 

sarcopenia, prevenindo sobre os malefícios que a mesma oferece durante o seu 

estado de degradação do organismo. A sarcopenia não pode ser reversível por se 

tratar de declínio estrutural, porém com atividade física este processo é retardado 

proporcionando uma diminuição dos riscos e malefícios que a mesma oferece 

durante sua manifestação no organismo.    

          Os objetivos apresentadosrevelaram que houve um aumento em relação a 

busca pela saúde dos alunos. Já referente ao hábito de ir ao médico, os resultados 

foram significantes estatisticamente, mesmo que a população não tendo o costume, 

a cultura e o conhecimento de frequentar as unidades hospitalares.Contudo não 

tendo seus exames físicos em dia para diagnosticar se são aptas ou não em exercer 

a prática de atividade física.  
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Em contrapartida a alimentação tem um papel importantíssimo no processo 

de prevenção da sarcopenia, porém a população em geral não tem hábito de se 

alimentar de forma adequada, devido à falta de tempo e consumo de alimentos 

industrializados.  

Em relação as patologias onde os indivíduos saudáveis são praticantes de 

exercícios, os que foram diagnosticados com alguma patologia podem estar 

relacionadosa uma má qualidade de vida referente ao sedentarismo, alimentação 

irregular ou fatores genéticos. 

          Mesmo com os resultadosna amplitude geral da pesquisa tenham resultado 

em conclusões insignificantes estatisticamente, percebe-se que houve um aumento 

satisfatório relacionados a prática de exercícios físicos, onde a população analisada, 

obtiveram desenvolvimentos em busca de uma melhora na qualidade de vida.Por 

fim, para ocorrer uma pesquisa com dados mais precisos com significância 

estatística, sugere-sea realização denovos estudos mais aprofundados com uma 

maior quantidade de amostras,com um período de tempo mais prolongado, para que 

possa ser possível confirmar os dados realizados nesta pesquisa. 
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APÊNDICE A“TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO” 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.  

Desde logo fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa você não será 

penalizado(a) de forma alguma.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS DA POPULAÇÃO ADULTA A PARTIR DO 

INÍCIO DA SARCOPENIA NAS ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO. 

Pesquisador Responsável: Anderson Félix de Araújo.  

Telefone:62 99323-2061.E-mail: ansonfelix@yahoo.com.br 

Pesquisadores participantes: Rodrigo Nunes Costa e Robson Pereira da Costa. 

Telefone: 62 98623-0309.      E-mail: rodrigonc1000@gmail.com 

O objetivo deste estudo foi verificar as principais doenças que afetam o público alvo estudado durante 

o desenvolvimento da pesquisa, discutindo as possíveis causas após o surgimento da sarcopenia, 

levando o público a procurar auxilio referente as práticas de atividades e exercícios físicos. 

Verificando as possibilidades de evolução dos alunos após a prática dos treinamentos propostos nas 

academias de musculação, analisando os benefícios gerados durante o treinamento e buscando a 

motivação dos participantes questionados ao realizar as atividades.O material e o método de trabalho 

analisado durante a pesquisa fornecerão informações através de um questionário “Controle de 

Prevenções Relacionada as Principais Patologias Decorrentes da Sarcopenia” aplicado em busca das 

doenças relacionadas a sarcopenia em ambas regiões estudadas e com garantia de sigilo e direito de 

retirar o consentimento a qualquer tempo.Por se tratar de um questionário, o possível risco que 

poderá ocorrer são as respostas não serem correspondidas de forma correta por constrangimento no 

qual poderá intervir nos resultados finais desde estudo. 

 

 Nome e Assinatura do pesquisador:  

____________________________________________________________________________ 

 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, __________________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo da 

“Prática de Exercícios Físicos da População Adulta a partir do Início da Sarcopenia nas Academias de 

Musculação”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador 

______________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido o sigilo 

das informações e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento.  

 

Local: _______________________     Data: ____/_____/_______. 

Nome:______________________________________________ 

Assinatura do sujeito: ________________________________     Digital: 
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APÊNDICE B 

Questionário 

Controle de Prevenções Relacionada as Principais Patologias Decorrentes da 

Sarcopenia 

 

Dados Pessoais 

Nome Completo: ____________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/____     Nacionalidade: ______________________ 

RG ou CPF: _______________________Gênero:  F (  )   M (  ) Idade: ______ 

Endereço: ___________________________ Cidade: ________ Estado: ________ 

Telefone Fixo: (    ) _______________  Telefone Móvel: (    ) _________________ 

OBSERVAÇÃO: Todos os dados pessoais citados acima permanecerão em sigilo. 

 

Anamnese 

Data: ___/___/_____      Horário: __________      Avaliador: _________________ 

Local: Sport Life (   )      Auge Fitness (   ) 

Qual é seu peso e altura corporal? 

___________________________________________________________________ 

Você tem uma alimentação equilibrada? 

___________________________________________________________________ 

Você ingere bebidas alcoólicas? Quantas vezes na semana? 

__________________________________________________________________ 

Você fuma? Quantas vezes na semana? 

__________________________________________________________________ 

Você tem o hábito de ir ao médico frequentemente? 

__________________________________________________________________ 

Qual foi seu último exame físico? 

__________________________________________________________________ 
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Qual valor da sua Pressão Arterial (PA)? 

__________________________________________________________________ 

Prática alguma atividade física?              

(  ) SIM (  ) NÃO 

Se sim, quanto tempo de prática? Com qual frequência semanal?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

O que motivou você a praticar exercícios físicos? 

___________________________________________________________________ 

 

Você possui alguma dessas patologias? 

(   ) Obesidade.      (   ) Diabetes.           (   ) Hipertensão.               

Você possui histórico familiar de alguma patologia citada acima? 

SIM (   )    NÃO (   ) 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________               ______________________________ 
         ASSINATURA DO AVALIADOR                                  ASSINATURA DO QUESTIONADO 

 


