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Introdução
Atualmente, doenças crônicas, antes vistas apenas em adultos e idosos - como diabetes e
osteoporose -, são crescentes em crianças, e podem ser evitadas com estratégias saudáveis e exercícios
físicos (DANEMAN et al.,2009; MAGGIO et al., 2012 ; ARAB AMERI et al., 2012). É fato que o sobrepeso
e obesidade são os grandes responsáveis por isso, tanto por suas características inflamatórias, como
também por suas causas na falta de exercícios físicos adequados e má alimentação. Há relatos de que
quanto maior a exposição à TV e computador, maior o risco para o ganho de peso e isso se dá não
apenas pela falta de exercícios, mas, principalmente, pela influência para o consumo de alimentos não
saudáveis (KYRIAZIS et al., 2012). Além disso, é importante buscar outros determinantes para a
motivação aos bons hábitos, facilitando o combate à falta de exercício e má alimentação, assim como
causas de estresse excessivo, seja ele físico ou emocional (NIEMAN, LEBLANC, 2012). É importante
ressaltar que esses determinantes relacionados a exercícios e dieta parecem não ser influenciados por
fatores de acessibilidade, visto que crianças pobres exercitam-se melhor que crianças de classe média e
alta (VOSS et al., 2008).

Intensidade de exercício e perda de gordura.
Assim como já foi abordado em texto anterior (link ao final do texto), a alta intensidade é
determinante para uma boa estratégia de perda de gordura. Exercícios aeróbios também não são capazes
de emagrecer crianças pelo mesmo motivo que não funcionam em adultos. Trabalhos atuais apresentam
fortes evidências de que apenas exercícios vigorosos sejam efetivos para controle e combate à obesidade
e sobrepeso infantil (STEELE et al., 2009; COLLINGS et al., 2013; COLLINGS et al., 2013; MITCHELL et
al., 2013) e isso também se mostra em estudos que comparam exercícios aeróbios com treinos
intervalados anaeróbios (ARAUJO et al., 2012). Esportes organizados nos modelos das escolinhas de
esportes (esportes de participação) apresentam correlação negativa com índices de sobrepeso
(DRENOWATZ et al., 2013), assim como lutas são capazes de promover emagrecimento e melhoras em
indicadores metabólicos (TSANG et al., 2008), o que nos leva a crer que o mesmo pode ocorrer em
simples brincadeiras de criança, como os piques, bete, por exemplo.

Planejamento de treinos
Ao planejar um treino para uma criança, é fundamental dominar estratégias motivacionais e
metabolismo infantil. Crianças, apesar de gerarem menos potência que adultos, são mais capazes de
tolerar maior intensidade anaeróbia glicolítica que adultos e necessitam de menores intervalos de
descanso entre séries de exercícios (RATEL et al., 2006; BOTTARO et al., 2011). Ou seja, crianças
possuem metabolismo perfeito para trabalharem em altas intensidades e isso se reflete também na
estratégia motivacional. Experimente uma atividade pouco dinâmica ou coloque-os para descansar 2
minutos entre séries de supino e verá a adesão ao exercício ser praticamente nula. Outro fato importante é
que crianças se mostram mais ativas nos primeiros 15 minutos de atividade e costumam preferir
implementos móveis. (KREICHAUF et al., 2012). Desse modo, concentrar a parte mais importante do
treino físico no início da atividade pode melhorar os resultados.

Concluindo: Assim como em adultos, aeróbios não mostram surtir efeitos na perda de gordura, e
independente da modalidade escolhida, a característica vigorosa e intensa é determinante na perda
daquela. A verdade é que crianças possuem características fisiológicas que facilitam isso, assim como
necessitam de menor tempo em descanso e implementos adequados.

Exercícios e saúde.
Crianças obesas ativas mostram ter menor estresse hepático e inflamação, deste modo, mais
saudáveis e distantes de doenças metabólicas (MARTINS et al., 2013). Revisões mostram que exercícios
vigorosos podem compor estratégia para melhorar estado geral até em crianças com câncer (HUANG,
NESS, 2011). Estratégias simples de exercícios recreativos podem melhorar indicadores inflamatórios e de
saúde como PCR, resistência à insulina e resistência à leptina em 12 semanas (KAMAL et al., 2012).
Resultados semelhantes são mostrados com musculação intensa (BENSON et al., 2008), porém não
evidenciados com aeróbios (como já era esperado!) (LEE et al., 2012). Outro dado importante é que
crianças mais fortes são mais sensíveis à insulina (JIMÉNEZ-PAVON et al., 2012), mostrando que não
basta perder gordura para prevenir o diabetes. Então, como elas não são capazes de ganhar massa
muscular de modo expressivo, é fundamental estimular as enzimas glicolíticas (HK, PFK1) para melhorar o
quadro glicêmico e insulinérgico.
A dificuldade de aumentar massa muscular em crianças pode ser explicada pela imaturidade
do organismo. O corpo infantil não é capaz de produzir o hormônio testosterona em quantidades
importantes para aumento de massa muscular antes da puberdade, mesmo com musculação (VINGREN
et al., 2010). Contudo, aeróbios induzem perda de massa muscular maior que dieta sem exercício (SUH et
al., 2011).
Em relação ao sistema cardiovascular, é importante pontuar fatos e adotar cuidados especiais.
Crianças com cardiomiopatias necessitam de exames prévios para determinar maiores níveis de
segurança (SOMARRIBA et al., 2008), assim como é fato que jovens obesos apresentam mais alterações
na complacência arterial e na perfusão durante exercício e em repouso (KARPOFF et al., 2009). Sendo
assim, a musculação é uma atividade bem segura, por oferecer menor risco agudo ao sistema

cardiovascular (POLITO, FARINATI, 2003). É comum ouvir que a musculação intensa é capaz de
promover hipertrofia do miocárdio, oferecendo assim, um risco ao praticante. Porém, esse aumento do
coração é muito diferente do ocorrido em doenças como Chagas e em Hipertensos, sendo uma adaptação
natural ao treinamento de força, que não compromete em nada a função cardíaca, comprovado há muitos
anos (DIBELLO et al., 1997). Estudos atuais mostram evidências muito além disso. A musculação intensa
é capaz de melhorar a capacidade ventricular em crianças (NAYLOR et al., 2008), e em contrapartida,
dietas pobres em carboidratos se mostram capazes de promover disfunção ventricular em grupos
semelhantes (ZEYBEK et al., 2009).
Outra patologia que vem ganhando importância em crianças é a osteoporose. Há correlação
entre sedentarismo, obesidade e densidade mineral óssea (JUNIOR et al., 2013), sendo que a musculação
é capaz de preveni-la (MAGGIO et al., 2012), além de estratégias de exercícios serem mais efetivas do
que o aumento no consumo de cálcio (ARAB-AMERI et al., 2011)
Concluindo: Exercícios intensos de força, desportivos ou recreativos, se mostram capazes de melhorar
indicadores metabólicos de saúde, o que não se mostra relacionado com ganho de massa muscular, uma
vez que crianças não possuem maturidade hormonal para grandes ganhos. Porém, a perda muscular
promovida pelos aeróbios é indesejável.
Em crianças com complicações cardiovasculares, há a necessidade de adaptações. E ao contrário do que
se pensava, a musculação intensa pode ser o modo mais seguro de tratamento pelo exercício. O mesmo
vale para a saúde óssea, onde o exercício é mais determinante que o próprio consumo de cálcio.

Musculação e crianças
O treinamento resistido (musculação) para crianças e adolescentes é, infelizmente, um tema
controverso para muitos profissionais da saúde, como médicos e educadores físicos que se baseiam em
estudos defasados ou nenhum. Apesar de a maioria das diretrizes mostrarem pouca ou nenhuma base
teórica para condenar a musculação intensa em crianças e indicar aeróbios (MENDES et al,. 2001;
METCALF et al., 2008), existem organizações mais atualizadas e preocupadas com a veracidade da
informação, atestando efetividade e segurança para a musculação (FAIGENBAUN et al., 2009; BEHM et
al., 2008)
Os estudos mais antigos constantemente questionavam a segurança e a eficiência de um
treinamento de força para essa faixa etária, mas novas evidências têm indicado que tanto crianças como
adolescentes podem aumentar a força muscular em consequência de um treinamento de força (GUY &
MICHELI, 2001; FAIGENBAUM et al, 1999). É possível afirmar que os riscos de um treinamento de força
bem orientado e individualizado são praticamente nulos (BLINKIE, 1993), já que nenhum tipo de lesão foi
reportado em estudos supervisionados de forma competente, conduzidos por instrutores qualificados e
planejados de forma específica para a idade (FAIGENBAUM, et al., 2003), sendo, desta forma, seguros
em crianças, mesmo com sobrecarga, além de não demonstrar comprometimento no crescimento ósseo.
(FAIGENBAUN et al., 2010; MALINA et al., 2006)
Musculação é capaz de reduzir risco de lesões em jovens atletas e em recreação (Smith et al.,
1993; RATEL, 2011). Além disso, é notável o aumento da força e da resistência muscular (OZMUM et al.,
1994; RAMSAY et al., 1990 ; BROWN et all.,1992 ; DERENNE, 1996 ; FAIGENBAUM,1993, 1996, 2003 e

2005); melhora do desempenho nas atividades esportiva; reabilitação de lesões; melhora da composição
corporal, com diminuição da gordura corporal, podendo tanto prevenir como tratar a obesidade infantil
(SOTHERN et al., 2000). Outros benefícios fisiológicos são aumento da densidade mineral óssea (Morris
et al., 1997); aumento da capacidade cardiorrespiratória (WELTMAN et al., 1986); e diminuição de lipídios
sanguíneos (WELTMAN et al., 1987);
Outro ponto positivo da musculação é sua capacidade de induzir maior adesão espontânea a
outros esportes em crianças acima do peso (EIHOLZER et al., 2012), o que pode ser explicado pela
melhora da auto-imagem e auto-estima (FAIGENBAUN, 1995) e de melhores escores psico-sociais
(HOLLOWAY et al., 1988)
Sobre o crescimento, alguns ainda justificam que a sobrecarga compressiva óssea pode
lesionar as células que promovem o crescimento, fazendo com que a criança cresça menos, tendo como
base apenas dois estudos enviesados para afirmar que estão corretos. Um, onde um pesquisador afirma
que crianças que realizam trabalhos forçados nas lavouras do Kansas (EUA) atingem estaturas inferiores
ao esperado; e outro onde andorinhas que correm em velocidades altas em esteiras atingem uma
envergadura menor (BOMPA et al., 1998). É absurdo comparar uma criança que faz musculação sob
orientação controlada (mesmo que muito intensa) com crianças que trabalham por mais de 8h diárias e
provavelmente não têm uma alimentação adequada, sem falar nas andorinhas...
Voltando ao princípio da compressão óssea que muitos se apoiam para condenar a
musculação, segue uma breve análise. Em um agachamento com carga de 50% do peso corporal, a
compressão nos ossos da coluna e membros inferiores pode chegar a até 3 vezes o peso do corpo, ou
seja, uma criança que pesa 40 kg e realiza um agachamento com uma barra de 20kg geraria compressões
próximas a 120kgf em seus ossos e articulações, deixando bem claro que é bem improvável que uma
criança de 40kg realize tal exercício com 20kg de maneira adequada. Já na corrida em velocidades
moderadas, essa compressão pode chegar a quatro vezes o peso corporal. Em uma corrida veloz, pode
chegar a sete vezes e numa aterrisagem de um salto chega a superar em dez vezes o peso corporal. Ou
seja, se realizar a musculação não é seguro, brincadeiras de pique, esportes com velocidade, como o
futebol e saltos como a amarelinha também deveriam ser condenados.
É muito improvável, para não dizer impossível, que algum educador físico consiga aplicar intensidade e
volume exagerado em alguma criança ou adolescente dentro da sala de musculação. Provavelmente, a
maioria dos esportes como judô, basquetebol, futebol e, principalmente, ginástica olímpica, implicam
cargas de trabalho total muito maior do que as impostas em um treino de musculação. Dessa forma, não
poderia ser possível um treinamento de musculação prejudicar o crescimento infanto-juvenil. Numa revisão
de 145 artigos publicada pela NSCA em 1996, temos a seguinte citação: “Não foi reportado NENHUM tipo
de fratura nas placas epifisárias em estudos com exercícios resistidos que utilizaram treinamento
apropriado e orientação competente” (Youth Resistance Training: Position Statement and Literature
Review; NSCA, 1996).
Levando em consideração que a infância é o período em que a modelação óssea melhor
responde a cargas mecânicas (BASS, 2000), torna-se mais inconsistente a ideia que o exercício físico e,
principalmente, o exercício resistido podem ser lesivos para o esqueleto imaturo.
Quanto ao crescimento e maturação, crescimento ideal e maturação sexual dependem do

potencial genético, estado nutricional e uma série de hormônios (ROEMMICH et al, 2001), que são eles:
LH; FSH; Somatotrofina (GH); Estrogênio; Testosterona; IGF-1; Cortisol; Estradiol; Androstenediona;
Dehidroepiandrosterona (DHEA). O interessante é que a prática da musculação não altera a produção de
nenhum desses hormônios como reportam pesquisadores: “Os estímulos e as respostas geradas pelo
exercício físico não são suficientes para alterar de forma significativa os processos geneticamente
programados de crescimento e maturação... A atividade física regular funciona de maneira a melhorar a
densidade óssea e o crescimento ósseo em largura, mas não em comprimento” (MALINA, 1991).
No estudo realizado por Daly, 1998, ele comparou um grupo de atletas de ginastica olímpica
com até 17h/semana de treinos, com um grupo controle, de inativos, mas ambos pré-adolescentes.
Análise da Testosterona sérica, IGF-1 e cortisol foram comparados e nenhuma diferença foi encontrada
entre os grupos. Jaffre (2002), ao analisar alterações hormonais em ginastas pré-adolescentes, não
encontrou diferença nos níveis de testosterona, DHEA e Cortisol, mas a androstenediona foi
significativamente reduzida nas atletas.
Georgopoulos (2001), ao verificar uma possível alteração na maturação óssea, peso, altura e altura-alvo
na fase adulta de 104 ginastas competitivas do sexo feminino, notou um atraso de 1.8 anos na maturação
óssea, porém esse atraso foi compensado com um rápido crescimento no final da puberdade. O mais
interessante foi que a altura das atletas nesse estudo excedeu o estimado geneticamente. Assim, foi
concluído que as atletas de ginastica rítmica de elite têm uma compensação da perda do crescimento na
puberdade com um pico de crescimento linear acelerado no final dela. Mesmo com um atraso na
maturação esquelética, a predisposição genética é atingida e até pode ser ultrapassada. Outro trabalho,
ao analisar 433 atletas de ginástica rítmica e 427 de ginástica artística, encontrou resultados semelhantes
(THEODOROPOULOS, 2005)
No estudo de Bonofiglio e colaboradores, 2004, foi concluído que o baixo consumo de cálcio
reduz os níveis de andrógenos adrenais, levando a um decréscimo na idade óssea e a um atraso no
desenvolvimento puberal, indicando dessa forma um link entre consumo de cálcio, ambiente hormonal e
maturação esquelética. É fato que “a inadequação nutricional e um déficit energético induzido pelo
exercício em decorrência de treinamento intenso são fatores que influenciam na disfunção endócrina
reprodutiva em atletas do sexo feminino” (BROOKS-GUNN et al, 1987, KAISERRAUER et al, 1989,
SCHWEIGER et al, 1988). Assim, autores afirmam que “o crescimento retardado em atletas de Ginástica
Olímpica está totalmente relacionado com o excesso de treinamento intensivo e principalmente com a
dieta inadequada que as ginastas são submetidas, uma vez que esse retardamento não é observado em
atletas do sexo masculino” (WEIMANN et al , 2000; ROGOL et al, 2000).

Pesos livres e crianças
Com o conhecimento parcial destes fatos, há quem afirme que não há problemas em permitir
que crianças e adolescentes façam musculação sem afetar a sua segurança. Contudo, há uma lista
enorme de restrições condenando a realização de exercícios fundamentais como agachamentos,
desenvolvimentos, supinos, remadas, puxadas e muito menos trabalhar com faixas altas de esforço ou de
carga ou potência, porém, sem base teórica consistente. Exercícios como esses, reproduzem a maneira
como o ser humano se movimenta naturalmente, puxando ou empurrando objetos. Vale lembrar que a

maioria dos aparelhos são produzidos com base nas medidas referentes a indivíduos de 1,70m de
estatura, o que pode torná-los inadequados para a maioria das crianças. Já os pesos livres são bem mais
“democráticos” nesse sentido, além de desenvolverem o equilíbrio e coordenação motora de modo mais
efetivo.

Concluindo:
 Musculação é capaz de induzir perda de gordura, reduzir lesões, aumentar adesão a outros exercícios
e o desempenho neles. Reportes de lesão ou redução no crescimento são nulos, ou seja, um mito. Assim
como não há alterações nos hormônios sexuais prematuramente.
 O conceito da redução do crescimento por compressão ou sobrecarga não procede. A infância é a fase
onde o organismo está fisiologicamente e quimicamente mais preparado para receber estímulos
mecânicos intensos.
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 Os exercícios mais indicados são exatamente os com pesos livres.

Educação, Motivação e Adesão
Mesmo dominando a fisiologia infantil e dos exercícios, é fundamental desenvolver estratégia
efetiva para a adesão aos bons hábitos. Em famílias onde pais possuem maus hábitos, como o
sedentarismo e sono insuficiente, eles ocorrem em maior prevalência em seus filhos, o que é explicado
pela teoria do espelhamento (MAGEE et al., 2013), mostrando que uma educação efetiva deve ter sua
base em bons hábitos e não apenas em instruções. Diversos trabalhos mostram que estratégias
educativas são mais efetivas quando são globais, abordando comportamento, exercícios e alimentação,
sendo fundamental a participação dos pais para a adesão dos filhos (VASQUES et al., 2013; COHEN et
al., 2013). Incrivelmente, isso tem o poder de melhorar marcadores metabólicos como PCR, resistência à
insulina e função das células beta no pâncreas (SINGHAL et al., 2011). A crença dos pais sobre saúde é
fundamental para a efetividade do programa (VANDER PLOEG et al., 2012), enquanto que estratégias
educacionais são mais efetivas em famílias com maior grau de instrução (GRYDELAND et al., 2013),
mostrando que o problema da obesidade e sobrepeso infantil têm raízes muito mais profundas do que se
imagina, iniciando pela falta de conhecimento. Mas não basta simplesmente fornecer informação.
Determinar estratégias motivacionais adequadas é fundamental para a mudança de comportamento
(WONG et al., 2013), buscando a inclusão das crianças com sobrepeso de modo adequado (LI et al.,
2012) e deve ser ensinada na prática ( KELISHADI et al., 2012).
Concluindo: Os determinantes da má alimentação e sedentarismo devem ser a base do tratamento. Sem
educação, conhecimento, boa orientação e, principalmente, sem adesão da família ao tratamento e aos
bons hábitos, a estratégia tem pouca chance de sucesso.

Considerações Finais
Crianças e adolescentes vêm apresentando cada vez mais doenças que antes eram
detectadas somente em adultos, a exemplo da obesidade e diabetes. Estratégias e intervenções que

sempre foram condenadas, como o treinamento de força, exercícios físicos vigorosos e esportes em alta
intensidade, são, hoje, os mais indicados pela ciência como forma de tratamento. A infância é a fase da
vida onde somos bioquimicamente mais preparados para executar exercícios vigorosos e receber
estímulos mecânicos, além essa característica vigorosa ter se mostrado a essência dos bons resultados.
Musculação e treinamento de força para estes grupos ainda geram muita polêmica entre leigos
e profissionais que sustentam suas informações tendo como base estudos defasados. Entidades
internacionais de saúde, comprometidas com a ciência, mostram a eficiência e segurança da musculação
bem planejada e orientada, mas é fato que não são capazes de comprometer a estatura final, mesmo com
pesos livres, intensidade. Quanto a fatores desfavoráveis, somente foram encontrados evidências
relacionadas às restrições calóricas.
Vários são os benefícios advindos da prática do treinamento de força, dentre eles, a redução
do risco de lesão, aumento da força e resistência muscular, reabilitação de lesões, redução de gordura,
prevenção e tratamento de doenças metabólicas e melhora da autoestima, que como consequência, eleva
e melhora o nível de sociabilidade.
O profissional que atua com crianças e adolescentes deve estar atento a várias ciências,
dentre elas, principalmente, a fisiologia, a bioquímica, a psicologia e a didática, que devem ser utilizadas
de forma integrada, pois o treinamento desse grupo é complexo, uma vez que mantê-lo motivado torna o
treinamento ainda mais difícil, tendo estreita relação com a forma com que o profissional irá conduzi-lo.
Utilizar atividades lúdicas como meio de buscar exercícios pré-desportivos, treinamento com característica
intervalada e com duração de curtos períodos de tempo são possibilidades de opções para este grupo,
que tem tendência a ser disperso.
Num mundo onde as pessoas tendem a se alimentar cada vez pior, associado, ainda, ao
sedentarismo, o combate à obesidade e à diabetes deveria receber a devida atenção de governantes do
mundo inteiro. Além do que, a alimentação e os hábitos dos pais influenciam diretamente a alimentação e
os hábitos de seus filhos, o que pode acabar se tornando um ciclo. Precisamos de “educação” “física”.
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