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RESUMO

A população idosa tem denotado um crescimento exponencial nestas
últimas décadas, especialmente nos países desenvolvidos. Depois de terem
sido dados mais anos à vida, torna-se imprescindível dar mais vida a esses
anos, de forma ao idoso poder levar uma vida autónoma e com qualidade.

Partindo da evidência de que os idosos inseridos na comunidade, são
mais activos do que os que vivem em instituições, o nosso propósito para este
estudo foi avaliar e comparar a aptidão física de idosos institucionalizados e
não institucionalizados de ambos os sexos.

Para tal, contámos com uma amostra de 325 idosos voluntários de
ambos os sexos, sem prática habitual de actividade física há pelo menos 6
meses, sendo a mesma dividida em dois grupos: i) idosos institucionalizados
(n=114; idade: X=76.497.36 anos); ii) não institucionalizados (n=211; idade:
X=69.096.24 anos).

Para avaliar a aptidão física, recorremos à bateria de testes “Senior 
Fitness Test” (SFT), desenvolvida por Rikli e Jones (1999). Após a análise 
exploratória dos dados foi utilizado para a comparação entre os grupos em
função do sexo o t-teste de medidas independentes e o One Way ANOVA em
função do escalão etário. O nível de significância foi mantido em 5%.

Os resultados mostram que: i) os idosos não institucionalizados
apresentam valores médios de aptidão física superiores aos dos idosos
institucionalizados; ii) o sexo masculino apresenta valores médios de aptidão
física superiores aos do sexo feminino, excepto nos testes de flexibilidade; iii)
os valores médios de aptidão física vão decrescendo progressivamente ao
longo da idade, com o grupo de 60-69 anos a apresentar os melhores
resultados e os de >80 anos os piores.

Como tal, podemos concluir que valores superiores de actividade física
estão positivamente relacionados com uma melhor aptidão física, embora esta
decresça ao longo da idade, sendo que os idosos a residir na comunidade
tendem a apresentar resultados superiores face aos idosos institucionalizados,
o que espelha a necessidade de intervir sobre este escalão etário, sobretudo
ao nível destes últimos.

Palavras-Chave: ACTIVIDADE FÍSICA; APTIDÃO FÍSICA; IDOSOS;
INSTITUCIONALIZAÇÃO
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ABSTRACT

The old population has been showing an exponential growth in these last

decades, specially in the developed countries. After more years had been given

to life, it’s essential to give more life to these years, allowing an autonomous 

and good quality life.

Leaving from the evidence of which the old ones inserted in the

community, are more active than those who live in institutions, our purpose for

this study was to evaluate and compare the physical ability of institutionalised

and non- institutionalised elderly adults of both sexes.

For that, we selected a sample of 325 voluntary elderly adults from both

sexes, without usual exercise practice of physical activity from at least 6

months, which we divided in two groups: i) institutionalised elderly adults

(n=114; age: X=76.497.36 years); ii) non-institutionalised elderly adults

(n=211; age: X=69.096.24 years).

For the physical fitness evaluation, we resort to the battery of tests

“Senior Fitness Test” (SFT), developed by Rikli and Jones (1999). After the 

exploratory analysis of the data it was used the t-test of independent measures

for the comparison between the groups in function of the sex and the One Way

ANOVA in function of the age group. The level of significance was maintained in

5%.

The results show what: i) the non-institutionalised elderly adults has

higher averages of physical ability than the institutionalised elderly adults; ii) the

masculine sex has higher averages of physical ability than the feminine sex,

except in the two flexibility tests; iii) the average values of physical ability

decrease progressively along the age, with the 60-69 years group presenting

the best results and the >80 years group, the worst.

As such, we can conclude that superior values of physical activity are positively

connected with a better physical ability, although it decreases along the age,

being the old ones residing in the community who have the tendency to present

superior results face to the institutionalised elderly adults, which mirrors the

need to intervene in this age band, especially in these last ones.

Key words: PHYSICAL ACTIVITY; PHYSICAL ABILITY; AGED;

INSTITUTIONALLY
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RÉSUMÉ

La population âgée a dénoté une croissance exponentielle dans ces
dernières décennies, surtout dans les pays développés. Après avoir été donnée
plus années à la vie, il se rend indispensable donner plus de vie à ces années,
de forme à la personne âgée pouvoir prendre une vie indépendante et avec
qualité.

En partant de l’évidence dont les personnes âgées insérées dans la 
communauté, sont plus actives de ce qui vivent dans des institutions, notre
propos pour cette étude a été celle d’évaluer e de comparer l’aptitude physique 
des personnes âgées institutionnalisées et non institutionnalisées des deux
sexes.

Pour tel, nous comptons avec un échantillons de 325 personnes âgées
volontaires des deux sexes, sans pratique habituelle d’activité physique il y a au 
moins 6 mois, étant le même divisé en deux groupes : i) personnes âgées
institutionnalisées (n=114 ; âge : X=76.49+7.36 ans) ;ii) personnes âgées non
institutionnalisées (n=211 ; âge : X=69.09+6.24 ans).

Pour évaluer l’aptitude physique, nous faisons appel à la batterie 
d’essais “Senior Fitness Test” (SFT), développée par Rikli et Jones (1999). 
Après l’analyse exploratoire des données nous avons utilisé le t-test de
mesures indépendantes pour la comparaison entre les groupes en fonction du
sexe et le “One Way ANOVA” en fonction de l’étape étaire. Le niveau de 
signification a été maintenu dans 5%.

Les résultats nous montrent que : i) le group des personnes âgées non
institutionnalisées présentent des valeurs moyennes d’aptitude physique 
supérieures à ce des personnes âgées institutionnalisées ; ii) le sexe masculin
présente des valeurs moyennes d’aptitude physique supérieures à ce du sexe 
féminin, en exception des essais de flexibilité ; iii) les valeurs moyennes
d’aptitude physique décrois progressivement au long de l’âge, avec le groupe 
de 60-69 ans présentant les meilleurs résultats et les de > 80 les pires.

Ainsi, nous pouvons conclure que des valeurs supérieures d’activité 
physique sont positivement rapportées avec une meilleure aptitude physique,
bien que celle-ci décroisse au long de l’âge, étant que les personnes âgées qui 
réside dans la communauté présentent des résultats supérieurs face aux
personnes âgées institutionnalisées, ce qui reflète la nécessité d’intervenir sur 
cette tranche d’âge, surtout au niveau de ces derniers.

Mots clé : ACTIVITÉ PHYSIQUE ; APTITUDE PHYSIQUE, PERSONNES

ÂGÉES ; INSTITUTIONNALISATION
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1. Introdução

Um dos maiores avanços do século XX consistiu no controlo da maioria

das doenças infecto-contagiosas e de carências nutricionais, levando a um

aumento da esperança média de vida e a uma redução da mortalidade

(Miranda, 1996; Carvalho, 2001; Lassey e Lassey, 2001; Mota, 2001).

Deste modo, a sociedade contemporânea caracteriza-se pelo aumento

exponencial da população idosa, estimando-se que cerca de 360 milhões da

população mundial tenha 65 ou mais anos, sendo que as previsões apontam

para que esse número ultrapasse os 1000 milhões em 2020 (OMS, 1998;

Sardinha e Batista, 2001; Veríssimo et al., 2001).

Portugal não é excepção, sendo que o número de idosos praticamente

duplicou em apenas três décadas, estimando-se que esse número continue a

aumentar nos próximos anos (Mota, 2001).

Segundo a opinião de vários especialistas, sobretudo da área da saúde

é o facto de, derivado deste aumento da longevidade, o período de morbilidade

e incapacidade associado à fase final da vida será também aumentado, facto

esse que se torna bastante dispendioso tanto em relação ao sofrimento

pessoal, como para o sistema de saúde de um país (Henry, 2001).

O envelhecimento é geralmente definido como um processo ou conjunto

de processos inerentes a todos os seres vivos, que levam à perda de

capacidade de adaptação e à diminuição da funcionalidade, podendo até levar

à morte (Spirduso,1995; 2005).

Para além das questões de ordem genética, os dois principais factores

que contribuem para esta deterioração inerente ao envelhecimento são a

degeneração e o desuso. Enquanto que a primeira é um processo inevitável

com o decorrer da vida, o desuso, que para além de afectar a performance,

leva também a uma diminuição da autonomia e funcionalidade, na realização

das actividades da vida diária relaciona-se com o comportamento e estilo de

vida do próprio sujeito (Spirduso, 1995).

Pelo contrário, a actividade física (AF) assume-se como um tónico de

vitalidade (Paffenbarger e Lee, 1996; Mazzeo et al., 1998; Rikli e Jones, 2001;
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Suni et al, 2001; Maia e Lopes, 2002) na medida em que promove o bem estar

físico, psíquico e mental do idoso, diminuindo os riscos de doença e

capacitando o idoso para a realização das tarefas do quotidiano (Mota, 1997;

ACSM, 1998; Rubenstein et al, 2000; Hughes et al, 2001; Mazzeo e Tanaka,

2001; Mota e Carvalho, 2001; Shephard, 2002), as quais estão dependentes

dos seus níveis de aptidão física (ApF): força, flexibilidade, aptidão

cardiorespiratória, coordenação, agilidade e equilíbrio (Holloszy, 1983;

Sardinha e Martins, 1999).

Assim, podemos considerar a ApF como a “capacidade fisiológica para 

executar actividades normais do dia a dia, sem mostrar fadiga e de forma

segura e independente” (Rikli e Jones, 1999b; 2001).

Sendo então o envelhecimento, juntamente com o sedentarismo, dois

processos deteriorantes relativamente não só à saúde, como também à

autonomia e funcionalidade do idoso, logo, das componentes da ApF, a

atenuação deste processo face a um estilo de vida mais activo é também

possível. Assim, a prática regular e sistemática de AF tende a manter ou até

mesmo a aumentar os índices de ApF nos idosos, melhorando o seu bem estar

funcional, saúde e autonomia. Para além disso, está igualmente associada a

vários benefícios nas dimensões cognitiva, emocional e social (Spirduso, 1995;

Okuma, 1998; Gledhill, 2001; Mazzeo e Tanaka, 2001).

Contudo, surge um contra-senso, na medida em que os segmentos da

população tipicamente sedentários são, entre outros, os idosos, os quais

também estão conotados como os que têm maior probabilidade para sofrer de

incapacidades ou doenças crónicas (Tudor-Locke e Meyers, 2001).

Esta situação é ainda mais preocupante quando nos referimos aos

idosos que vivem em instituições (lares ou centros de dia), onde é inactividade

física é superior à dos idosos que continuam a residir na comunidade (Rikli e

Jones, 1999; Henry et al, 2001).

Partindo então da evidência que a prática regular e sistematizada de

AF/exercício físico interfere positivamente nos índices de ApF, o que, por sua

vez, traz benefícios em termos de saúde, autonomia e funcionalidade para o

idoso, concordámos que seja urgente intervir junto desta população,
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especialmente ao nível das instituições que os acolhem (Schoeder et al, 1998),

de forma a “dar mais vida aos anos” (Spirduso, 1995).

Como tal, com este trabalho pretendemos avaliar e comparar a aptidão

física e funcional de idosos institucionalizados e não institucionalizados de

ambos os sexos. Para tal, recorremos à bateria de testes Senior Fitness Test

(STF).

Relativamente à sua estrutura externa, este trabalho divide-se em 11

capítulos.

No primeiro, correspondente a esta parte do trabalho, procedemos a

uma breve introdução, onde salientámos o estado do conhecimento na área,

definimos um quadro de problemas que sustenta a formulação e pertinência do

estudo, seguido da apresentação dos objectivos e da sua estrutura.

O segundo capítulo corresponde à revisão da literatura, onde

discorremos acerca do estado de conhecimento acerca do tema tratado,

procurando privilegiar a literatura mais actual, embora sem nunca perder a

oportunidade de promover uma contextualização história de determinado

assunto.

Seguidamente, passamos para a apresentação dos objectivos gerais e

específicos do nosso trabalho (capítulo 3), acompanhados das respectivas

hipóteses no capítulo seguinte (capítulo 4), os quais surgem como uma

decorrência directa dos problemas apresentados na revisão da literatura.

Daqui passamos para a descrição dos materiais e métodos utilizados

neste estudo (capítulo 5), onde começamos por descrever e caracterizar a

nossa amostra, seguindo-se a identificação dos instrumentos utilizados para

atingir os objectivos a que nos propusemos e, finalmente, quais os

procedimentos estatísticos que empregamos para obtermos os resultados.

Esses resultados (capítulo 6) serão então apresentados de uma forma

concisa, sob a forma de quadros ou figuras.

No capítulo 7, referente à discussão, será feita uma análise

aprofundada aos resultados obtidos, onde iremos procurar confrontar os
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nossos dados com os de outros estudos já efectuados, evidenciando,

analisando e justificando as suas dependências e relações.

No capítulo 8 fazemos uma breve conclusão do trabalho, a qual será

elaborada em feição dos objectivos e hipóteses formuladas anteriormente.

Estas conclusões serão feitas sob a forma de “punch phrases”, de modo a 

tornar claro, porém completo, as nossas evidências finais.

O capítulo 9 será dedicado à apresentação de algumas sugestões para

trabalhos futuros.

A bibliografia consultada aparece-nos no capítulo 10, onde iremos

apresentar as referências bibliográficas citadas ao longo deste trabalho. A sua

listagem será feita por ordem alfabética, sob o sistema autor/data.

No último capítulo (11), refere-se aos anexos que nos auxiliaram na

realização deste trabalho, onde irão figurar os dados em bruto que, por uma

questão de organização e clareza, não constaram em nenhuma das partes

anteriores, tendo sido devidamente indicados ao longo do trabalho.



5

2. Revisão da Literatura

2.1. Envelhecimento da População

A população mundial está a envelhecer, especialmente nos

denominados países desenvolvidos, tendência esta que, segundo as previsões,

irá continuar a manter-se (Rosa, 1996; OMS, 1998). Actualmente, cerca de

350 a 360 milhões de pessoas apresenta uma idade igual ou superior a 65

anos, o que representa aproximadamente 13% da população mundial (ACSM,

2001; Mota, 2001; Veríssimo et al., 2001), dos quais cerca de 200 milhões

pertencem a países desenvolvidos (Veríssimo et al., 2001).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (1998), no ano de

2025 espera-se que mais de 800 milhões de pessoas apresentem mais de 65

anos de idade, 5 vezes mais que em 1950, e que a esperança média de vida à

nascença ascenda aos 80 anos ou mais. As mesmas previsões apontam para

que em 2050 essa faixa etária ultrapasse a dos jovens com menos de 15 anos.

Portugal não é excepção, sofrendo também uma modificação no seu

perfil etário, passando este de uma forma tipicamente triangular, para uma do

tipo urna, o que sugere um aumento do número de idosos nos próximos anos

(Llano et al, 2002). Segundo Esteves e Pinto (1996), esse envelhecimento da

população portuguesa vem-se a sentir desde os anos 60, passando dos 8%

para os 13,6% no período compreendido entre essa data e a década de 90 e,

em 2010, essa percentagem poderá fixar-se na ordem dos 17,6%. Esta

previsão é corroborada pelos dados do Departamento de Estatística da

Comunidade Europeia, cujas projecções apontam para que, em 2050, mais de

um quarto da população portuguesa apresente 65 ou mais anos de idade

(Nazareth, 1999).

Este aumento da população idosa surge como consequência do

aumento da esperança média de vida, da redução da mortalidade infantil, da

redução da fecundidade/natalidade, bem como da diminuição da mortalidade,

da melhoria das condições de vida nomeadamente das higiénico-sanitárias

(Miranda, 1996; Carvalho, 2001; Lassey e Lassey, 2001; Mota, 2001).
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2.2. Conceito de Envelhecimento

Os aspectos que referimos anteriormente, deram-nos assim um maior

tempo de vida, estando as pessoas mais tempo expostas aos efeitos

provocados pelo processo de envelhecimento.

No que se refere à definição deste conceito, vários foram os autores que

apresentaram as suas conclusões. Contudo, apesar de um sem número de

definições que foram sendo propostas ao longo do tempo, todas elas têm em

comum a referência ao envelhecimento como sendo um processo biológico

irreversível, contínuo e que se caracteriza pela diminuição na funcionalidade

(Zambrana, 1991; Barreiros, 1999; Veríssimo et al., 2001).

Zambrana (1991) salienta ainda o facto do envelhecimento aparecer

muito antes do que se designa por velhice, caracterizado-se pelo declínio das

capacidades fisiológicas, aumentando a sua probabilidade de morrer.

Já Barreiros (1999) ressalva que todo o processo de envelhecimento é

influenciado por vários factores, como genéticos, danos acumulados, condições

de vida, nutrição, entre outros.

Veríssimo et al. (2001), por sua vez, defende que existe um declínio

quase linear de praticamente todas as funções biológicas (sensoriais,

preceptivas, cognitivas e motoras) a partir dos 30 anos.

Apesar de tudo, a definição com a qual mais nos identificamos é a de

Spirduso (1995), Spirduso et al. (2005), que ilustra o envelhecimento como um

processo ou conjunto de processos, inerente a todos os seres vivos e que se

expressa pela perda de capacidade de adaptação e pela diminuição da

funcionalidade, estando associado a alterações físicas e fisiológicas, podendo

levar à morte.

A mesma autora sugere ainda dois tipos de envelhecimento: o primário,

que representa as alterações que advêm da idade, independentes das doenças

ou da influência ambiental; e o secundário, que se refere à aceleração desse

mesmo processo devido à influência da doença e dos factores ambientais

(Spirduso et al., 2005). Assim, perdas ao nível da audição, visão e força,

referem-se ao envelhecimento primário, enquanto que a aceleração do
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envelhecimento como resultado de doenças ou factores ambientais se refere

ao envelhecimento secundário.

Contudo, apesar desta distinção, não devemos encarar estes dois tipos

de envelhecimento como compartimentos estanques, na medida em que

interagem um com o outro, influenciando-se mutuamente (Spirduso et al.,

2005). Assim, tanto a doença como factores ambientais aceleram o processo

de envelhecimento (envelhecimento primário), como este aumenta a

vulnerabilidade dos indivíduos aos primeiros (Spirduso et al., 2005).

Este envelhecimento primário não pode ser travado, pois se o fosse

viveríamos eternamente; assim sendo, a nossa acção deverá recair ao nível do

envelhecimento secundário, de forma a procurar combatê-lo (Spirduso et al.,

2005).

Para tal, dois factores são indicados como sendo de extrema

importância para a diminuição da taxa de envelhecimento secundário:

alimentação equilibrada/redução do input calórico e a prática de AF seja de

carácter geral como actividade quotidiana seja como exercício físico moderado

(Spirduso et al., 2005).

Será assim em torno desta que iremos centrar as nossas atenções ao

longo deste trabalho.
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2.3. Conceito de Idoso

Como vimos, envelhecer é um processo que nos acompanha ao longo

de toda a vida, durante a qual vamos tendo diferentes designações. Nascemos

bebés, crescemos como crianças, depois adolescentes, adultos e, por fim

idosos. Neste último escalão etário, poderemos facilmente encontrar indivíduos

com características bastante heterogéneas. Dada a grande extensão e

abrangência que o termo “idoso” comporta, vários autores optaram por dividir 

em grupos que os agrupassem em classes mais homogéneas.

Assim, Shephard (1997), propôs uma divisão tripartida onde considerava

como “jovens idosos” aqueles com idade entre os 65 e os 75 anos e que não 

apresentassem restrições óbvias na sua actividade quotidiana; “idosos médios” 

aqueles entre os 75 e os 80 anos, com uma pequena limitação na actividade; e

“velhos idosos” todos aqueles com mais de 80 anos e que apresentassem 

sérias limitações físicas.

Para a OMS (1998), “idosos” são os indivíduos que se encontram com 

idades compreendidas entre os 60 e 74 anos, “velhos idosos”, são indivíduos 

que estão entre os 75 e 90 anos e os “grandes velhos” são os que se 

encontram acima dos 90 anos.

Fernandes (2000), considera que o conceito de idoso poderá ser visto

sobre três perspectivas: cronológica, biológica e psicológica. Deste modo, a

idade cronológica diz respeito à idade oficial do indivíduo, agrupando as

pessoas de acordo com a sua data de nascimento; enquanto que a idade

biológica, mais abrangente, relaciona-se com o estado orgânico e funcional dos

diferentes órgãos, aparelhos e sistemas (Berger, 1989; Brissos, 1992;

Fernandes, 2000). Por último, a idade psicológica refere-se à capacidade de

adaptação, às relações com os outros e à auto-imagem (Berger, 1989; Brissos,

1992; Fernandes, 2000).

Numa perspectiva mais simples, a Organização das Nações Unidas

considera o idoso como aquele que apresenta 65 ou mais anos de idade (ONU,

s/d). Pela sua simplicidade, iremos recorrer a esta definição sempre que nos

referirmos a idosos ao longo deste trabalho.
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2.4. Idosos Institucionalizados e Não Institucionalizados

À medida que fomos desenvolvendo este trabalho, fomos demonstrando

o quanto o processo de envelhecimento pode influenciar o estilo de vida dos

idosos, podendo mesmo comprometer a sua autonomia e capacidade funcional

(Spidurso, 1995; Suni et al, 2001). Como tal, é frequente observarmos idosos a

serem dependentes de terceiros para levar a cabo várias actividades do dia a

dia, sendo este cenário tanto mais frequente quanto mais velho é o sujeito em

questão (Santos, 1996).

Esta dependência física e funcional tem vindo a fazer-se sentir ao nível

do aumento do número de idosos a frequentar centros de dia, lares ou casas

de repouso, sendo que, em Portugal, cerca de 1/3 dos utentes desses

estabelecimentos de segurança social são idosos (Censos, 2001).

Contudo, deparámo-nos com um paradoxo, na medida em que os idosos

que frequentam os estabelecimentos referidos anteriormente, tendem a tornar-

se inactivos, pois vêem-se privados de várias tarefas do quotidiano, tais como

cozinhar, lavar a roupa ou jardinar, sendo que as oportunidades que estas

instituições lhes fornecem para levarem um estilo de vida activo são algo

limitadas (Garcia, 2001; Henry et al., 2001).

Em contrapartida, os idosos que continuam a viver na comunidade,

demonstram manter-se activos por muito mais tempo, devido ao facto de não

serem privados dessas actividades (Rikli e Jones, 1999).

Assim, e segundo a opinião de Henry et al. (2001), viver na comunidade

ou em instituições assumem-se como dois estilos de vida completamente

diferentes em termos funcionais, visto que os níveis de AF diária são inferiores

nestes últimos, AF essa indispensável para a manutenção de índices elevados

de saúde, autonomia e, portanto, de uma qualidade de vida superior.

Apesar de alguns idosos que se encontram institucionalizados ainda

apresentarem uma funcionalidade e autonomia razoáveis quando vão para

essas instituições, acabam por perdê-las, devido à inactividade que se lhes

impõe, o que, para Paul (1997), leva a que o idoso seja vítima de grandes

perdas neste campo, fazendo com que fique deprimido e desanimado.
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Perante este quadro, concordamos com Schoeder et al (1998), quando

este afirma ser urgente intervir mais activamente ao nível destas instituições,

face às diferenças encontradas entre os níveis de AF e, consequentemente, de

ApF, dos idosos institucionalizados e dos que vivem na comunidade.
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2.5. Alterações com o Envelhecimento

São inúmeras as alterações que advêm do processo de envelhecimento,

podendo estas manifestar-se a vários níveis, desde o simples aparecimento de

rugas, até à diminuição dos sentidos, problemas cardiovasculares,

respiratórios, locomotores, digestivos, urinários, nervosos, cerebrais ou ainda a

segregação social. Deste modo, concordamos com Spirduso et al. (2005)

quando as autoras referem que a deterioração dos sistemas é progressiva,

pese embora nem todos os sistemas envelheçam ao mesmo ritmo, o mesmo

acontecendo dentro dos próprios sistemas, onde nem todos os seus

constituintes possui uma taxa de envelhecimento igual.

Assim, Marin (1995), Hogan (2005), Spirduso et al. (2005) e Jani e

Rajkumar (2006), referem que, ao nível do aparelho cardiovascular, os

principais problemas estão associados ao aparecimento de doenças

cardiovasculares, como a arteriosclerose (endurecimento das artérias),

hipertensão, alterações do ritmo cardíaco, fibrilação auricular, taquicardia

ventricular, trombose, enfarte e ainda a diabetes.

Relativamente aos problemas que afectam o aparelho respiratório, os

mesmos autores referem alterações nas estruturas pulmonares conduzindo à

embolia pulmonar e infecções respiratórias, tais como bronquites e

broncopneumonias (Marin, 1995; Hogan, 2005; Spirduso et al., 2005; Jani e

Rajkumar, 2006).

No aparelho locomotor os músculos dos membros inferiores (MI) são

particularmente afectados relativamente aos dos membros superiores (MS)

(Lynch et al., 1999; Rikli e Jones 1999; Rodrigues, 2000; Hughes et al., 2001;

Izquierdo et al., 2001; Cavani et al., 2002; Marzilli et al., 2004), causando

portanto grandes dificuldades ao nível da locomoção, equilíbrio e coordenação

do idoso (Adams et al., 1999 ; ACSM, 2000b; Westhoff et al., 2000; Carter et

al., 2001; Edelberg, 2001; Mazzeo e Tanaka, 2001; Lord et al., 2003; Nikolic et

al., 2005; Spirduso et al., 2005). A massa e força musculares diminuem

(sarcopénia), as articulações perdem a sua mobilidade e os ossos tornam-se

mais frágeis, aumentando a probabilidade de ocorrência de quedas e fracturas,
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sobretudo nas mulheres e ao nível do colo do fémur e pulso (Adams et al.,

1999 ; ACSM, 2000b; Westhoff et al., 2000; Carter et al., 2001; Edelberg, 2001;

Mazzeo e Tanaka, 2001; Lord et al., 2003; Nikolic et al., 2005; Spirduso et al.,

2005), diminuindo assim a sua autonomia e funcionalidade, aumentando o risco

de problemas para a sua saúde.

Quanto ao cérebro, verifica-se uma diminuição no seu tamanho, uma

progressiva perda de memória e uma resposta aos estímulos mais lenta,

devido à perda de neurónios (Marin, 1995; Dickstein et al., 2007; Tremblay e

Ross, 2007).

Relativamente aos sentidos, verifica-se uma diminuição da visão,

audição e dos restantes sentidos em geral, promovendo a perda de

coordenação e equilíbrio, aumentando o risco de quedas e fracturas

(Liechtenstein, 1992; Spirduso et al., 2005).

A segregação social projecta-nos para o campo da inadaptação à

“reforma”, marginalização, distanciamento e atitudes regressivas (Spirduso,

1995).

Outras alterações surgem ao nível das componentes da ApF, sendo

esse um tema a ser desenvolvido mais à frente neste trabalho.

Estes efeitos do envelhecimento, podem, na maioria dos casos, ser

evitados, prevenidos e atenuados desde que o idoso adopte estilos de vida

saudáveis, tais como não fumar, não beber em demasia, ter uma alimentação

equilibrada e praticar uma AF regular.

Deste modo, é um facto que o envelhecimento é deteriorante,

contribuindo para tal dois grandes factores: o desuso e a degeneração.

Enquanto esta última se assume como um processo biológico inevitável, o

desuso advém como uma consequência natural da modernização da

sociedade: acesso mais rápido e generalizado à informação, máquinas

melhores e mais baratas que diminuem o dispêndio energético no trabalho, etc.

Quando estes dois factores se combinam, estamos perante um quadro de

diminuição das funções biológicas e do rendimento motor (Barreiros, 1999).
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2.6. Actividade Física e Aptidão Funcional

Com o aumento da idade, cada pessoa vai sentindo um conjunto de

alterações físicas e fisiológicas, que levam à perda da capacidade de

adaptação orgânica e, consequentemente, a uma diminuição da funcionalidade

(Spirduso, 1995). Neste campo, a AF tem-se tornado um factor de extrema

importância para prevenir esse declínio da funcionalidade (Paffenbarger e Lee,

1996; Mazzeo et al., 1998; Suni et al, 2001; Rikli e Jones, 2001).

Uma tarefa que se tem vindo a mostrar bastante complexa passa pela

definição do conceito de AF. Por exemplo, Carpersen et al. (1985), citados por

Bento (2006), definiram a AF como “qualquer movimento produzido pelos 

músculos esqueléticos que resulta em dispêndio energético para além do

metabolismo de repouso”.

Sendo assim, este é um conceito vago, difuso e transversal, podendo

ser considerada, tal como nos diz Bento (2006), como tudo e nada ao mesmo

tempo.

Como a AF não se refere apenas a uma exercitação formal e

organizada, mas também a todas as actividades do dia a dia (Astrand, 1992),

optámos por não mergulhar no mar de dúvidas que contempla a sua definição,

mas antes nos benefícios que esta promove nos indivíduos ao longo do

processo de envelhecimento, os quais nos parecem ser merecedores de um

olhar mais aprofundado.

Antes disso, apenas de ressalvar que toda a prática de AF, para

promover benefícios num indivíduo, terá de ter em conta o seu quadro clínico,

história de vida, estado físico e psíquico (Spirduso, 1995).

Posto isto, a prática regular de exercício físico moderado é benéfica para

todos, levando à redução do risco de morte prematura ou por doenças

cardiovasculares (DCV), do desenvolvimento de diabetes tipo II, cancro do

intestino, hipertensão, depressão e ansiedade, das possibilidade de quedas,

ajuda a controlar o peso corporal, a manter ossos, músculos e articulações

num estado saudável e promove também o bem estar psicológico (Goldspink,

2005; Spirduso et al., 2005).
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Para além disto, a prática de AF pelo idoso é um meio de aumentar as

interacções sociais e interculturais, por forma a que o idoso assuma um papel

mais activo na sociedade e fomente novas amizades (Teixeira, 2002).

Como tal, vários autores referem ser necessário fomentar a prática de

AF, de forma a promover o bem-estar físico, psíquico e mental do idoso,

diminuindo os riscos de doença e capacitando-o para o desempenho das

tarefas do quotidiano (Mota, 1997; Rubenstein et al., 2000; Hughes et al., 2001;

Mota e Carvalho, 2001; Mazzeo e Tanaka, 2001; Shephard, 2002), as quais

estão dependentes dos seus níveis de força, flexibilidade, aptidão

cardiorespiratória, coordenação, agilidade e equilíbrio (Sardinha e Martins,

1999), ou seja, das componentes da ApF.

Apesar de, tradicionalmente, a ApF ser tida como algo mais relacionado

com jovens do que com pessoas idosas, com o aumento da esperança média

de vida verificamos que, para podermos desfrutar de um estilo de vida activo e

independente, é indispensável manter um bom nível de ApF (Rikli e Jones,

2001).

Muitas vezes são confundidos os conceitos de AF e ApF. Enquanto que

o primeiro deve ser entendido como um processo, um conceito dinâmico, a ApF

deve ser vista como um estado, um conceito simultaneamente estático e

dinâmico (Malina, 1998).

Assim, o conceito de ApF refere-se aos atributos que um indivíduo

possui e/ou utiliza para levar a cabo uma qualquer tarefa motora durante a

prática de AF. Contudo, a definição do conceito de ApF não tem sido tarefa

fácil, tendo sofrido várias alterações ao longo do tempo, de acordo com as

preocupações de cada área de investigação.

Antigamente, à noção de ApF estava associada a de virilidade, de um

corpo musculado (Rowland, 1990). Nos dias de hoje, esse conceito aparece

ligado a aspectos relacionados com a saúde, o bem estar físico, psíquico,

social e também com a performance desportivo-motora.

Assim, e tal como podemos ver no quadro 1, o conceito de ApF foi

evoluindo e modificando-se ao longo do tempo.



15

Quadro 1. Definição do conceito de Aptidão Física

Fleishman

(1964)

Capacidade funcional do indivíduo em realizar alguns tipo

de actividades que exigem empenhamento muscular

AAHPERD

(1980)

Continuum multifacetado que se prolonga desde o

nascimento até à morte. Os níveis de ApF são afectados

pela AF e variam desde a capacidade óptima em todos os

aspectos da vida até limites de doença e disfunções

Safrit

(1981)

Constructo multidimensional que não pode ser

adequadamente expresso por uma medida

Casperson et al

(1985)

Conjunto de atributos que as pessoas têm ou adquirem e

que estão relacionados com a capacidade de exercitar AF

Pate (1988)

Estado caracterizado por 1) uma capacidade de executar

actividades diárias com vigor; 2) pela demonstração de

traços e capacidades que estão associadas ao baixo risco

de desenvolvimento prematuro de doenças hipocinéticas

AAHPERD

(1988)

Estado de bem estar físico que permite às pessoas

realizar actividades diárias com vigor, reduzir o risco de

problemas de saúde associado à ausência de exercício, e

estabelecer uma base de aptidão para permitir a

participação numa variedade de AF

March (1993)
Constructo multidimensional que não pode ser

adequadamente compreendido se esta for ignorada

ACSM (1993)

Capacidade do corpo responder e/ou adaptar-se a

determinada exigência física e stress resultante do

esforço físico

Bouchard et al

(1994)

Capacidade de realizar com vigor as tarefas do

quotidiano, bem como a demonstração de traços e

capacidades que estão associadas ao risco reduzido de

desenvolvimento de doenças hipocinéticas

ACSM (1995)

Capacidade de realizar actividades diárias com vigor,

diminuindo o risco de desenvolvimento prematuro de

doenças hipocinéticas
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Rikli e Jones

(1998)

Capacidade e habilidade para realizar actividades

normais, diárias, de uma forma satisfatória

Rikli e Jones

(1999 e 2001)

Capacidade fisiológica e/ou física para executar as

actividades da vida diária de forma segura e autónoma,

sem revelar fadiga

Como pudemos constatar pela análise do quadro 1, as definições

apresentadas variam consoante a perspectiva dos seus autores. Enquanto que

alguns associam a ApF à saúde e aos hábitos de vida das pessoas, outros

procuram estabelecer uma relação entre o que é ApF e a sua avaliação (Maia,

1997).

Devido à multiplicidade de definições que podemos encontrar na

literatura, necessariamente que as definições para crianças, jovens e adultos

deverão ser diferentes das utilizadas para idosos.

Neste sentido, a ApF neste escalão etário pode ser vista como o grau de

comando que os idosos possuem sobre as características motoras, as quais

necessitam para as suas actividades do quotidiano (Lemmink, 1996).

Esta opinião é compartilhada por Spirduso (1995), que defende que a

ApF é a base para levar a cabo as actividades diárias, do trabalho, recreativas

e de lazer.

Dentro da linha que seguimos anteriormente, a definição com a qual nos

identificamos mais é a de Rikli e Jones (1999b, 2001), que define ApF como a

“capacidade fisiológica para executar actividades normais do dia a dia, sem 

mostrar fadiga e de forma segura e independente”.
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2.7. Benefícios da Prática de AF

Vários têm sido os estudos realizados no sentido de tentar perceber a

influência da AF sobre o envelhecimento (Spirduso, 1995; Arent et al., 2000;

Daley e Spinks, 2000).

Tal como já referimos anteriormente, o envelhecimento comporta

consigo uma diminuição da ApF, devido tanto ao desuso, como à inactividade

física. Sendo este um processo irreversível, estas alterações não podem ser

evitadas, mas poderão ser retardadas, através da adopção de um estilo de vida

activo (Rikli e Jones, 1998; Cassiano et al., 2005; Franchi e Júnior, 2005;

Spirduso et al., 2005).

Desta forma, os benefícios que advêm da prática regular de AF nos

idosos são claros, podendo-se sentir em vários domínios, desde o físico e

fisiológico, ao psicológico e sociológico (OMS, 1997; ACSM, 1998a), os quais

passamos a enumerar:

2.7.1. Benefícios Físicos e Fisiológicos

As principais alterações físicas e fisiológicas reportam-se à melhoria da

capacidade aeróbia (VO2máx.), flexibilidade, força e resistência musculares,

equilíbrio e controlo postural, levando à diminuição risco de quedas, assim

como à diminuição da percentagem de gordura corporal, pressão sanguínea,

problemas posturais, tensão arterial de repouso, colesterol, do risco de cancro,

artrite e osteoporose (Machado e Ribeiro, 1991; Latash, 1998; Malina, 1998;

Chodzko-Zajko, 2001; Rubenstein et al., 2000; Dias e Duarte, 2005).

Segundo Shephard (1995), a participação num programa de AF por

parte dos idosos leva à redução em 25% do risco de sofrer de DCV e em 10%

o risco de sofrer de acidente vascular, doenças respiratórias e distúrbios

mentais, diminuindo também de 30 para 10% o número de idosos que

apresentam uma dependência funcional.
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Também Cureton (1995) corrobora estes dados, afirmando que a maior

parte dos efeitos que advêm da prática de exercício regular produzem

benefícios fisiológicos para a saúde.

A nível físico, a AF regula e promove o desenvolvimento das diferentes

capacidades e proporciona ao idoso uma maior autonomia e funcionalidade,

associada a uma diminuição da fadiga, na realização das tarefas do quotidiano

(Carvalho, 2001). Com isto queremos dizer que as melhorias na resistência

cardiovascular, força muscular e mobilidade geral, através da participação num

programa de AF, podem ter um impacto importante para a capacidade

individual de se manter activo e independente na comunidade (Rubenstein et

al., 2000; Gill et al., 2003), por aumento dos seus níveis de AF nas actividades

do quotidiano (Mazzeo e Tanaka, 2001; Lacourt e Marini, 2006).

Neste sentido, apesar do envelhecimento ter um processo deletério

destas capacidades, a AF regular poderá ter um papel determinante no

retardamento deste processo degenerativo, proporcionando uma melhoria da

qualidade de vida (Appell e Mota, 1992; Cunningham et al., 1993; Spirduso,

1995), através de uma melhoria das funções orgânicas, maior independência e

um efeito benéfico no controle, tratamento e prevenção de doenças como a

diabetes, artrose, artrite, distúrbios mentais e dor crónica (Shephard, 1991;

Matsudo e Matsudo, 1992; Carvalho, 2001).

Para além dos benefícios fisiológicos, existem efeitos psicológicos

positivos importantes com a prática regular de AF (Machado e Ribeiro, 1991)

que passamos a analisar.

2.7.2. Benefícios Psicológicos

Os estudos sobre os efeitos psicológicos da AF evidenciam um impacto

positivo sobre diferentes variáveis psicológicas, como o auto-conceito e a auto-

estima (ACSM, 1998a, Chodzko-Zajko, 2001, Mazo et al., 2005) as quais

apresentam uma melhoria substancial através da prática da AF (Machado e

Ribeiro, 1991).
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Os benefícios psicológicos decorrentes da prática regular e a longo

prazo de AF, de acordo com a International Society of Sport Psychology (1992),

incluem uma redução de estados de ansiedade e depressão e de vários tipos

de stress, assim como no aumento de benefícios emocionais.

Uma vez que a AF permite ao indivíduo idoso a manutenção de um

estilo de vida independente, ela traduz-se em sentimentos de felicidade e de

auto-eficácia.

Segundo as investigações de Callegari (2000), a AF é acompanhada

pela secreção de endorfinas, provocando uma sensação agradável de bem-

estar. Esta forte relação entre a AF e a satisfação com a vida ilustra a estreita

ligação que existe entre a saúde física e a saúde mental (Normam, 1995).

Neste sentido, é importante entender que a AF nestas idades deverá ser

não só corporal, mas também uma forma de expansão lúdica, de socialização

e, inclusivamente, como uma forma de melhorar a própria imagem corporal

(Camí, 1992).

2.7.3. Benefícios Sociológicos

De acordo com Chodzko-Zajko (2001), Faria e Silva (2000) e Guerra

(2001), a AF tem um papel fulcral no processo de desenvolvimento e

socialização do ser humano, porque está intimamente relacionada com o seu

desenvolvimento e integração na sociedade.

Recentemente, Alves (2004) realizou um estudo com idosos onde

constatou a importância dada por estes à AF enquanto factor contribuinte para

o aumento da sociabilidade, renovação de redes de interacção e o sentido da

procura de um corpo ideal e valorizado socialmente: jovem, saudável e activo.

Assim, para o idoso, a AF vem substituir o seu emprego nos aspectos da

regularidade, esforço, disciplina, rigor, criatividade e organização,

proporcionando-lhe um conjunto de novas solicitações (Spirduso, 1995).

Podemos então concluir que idosos que pratiquem AF de uma forma

regular e devidamente orientada, serão mais felizes, integrados na sociedade,

independentes, autónomos e bastante mais confiante nas suas capacidades,
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mesmo que iniciem tardiamente o seu programa de AF ou demonstrem certas

incapacidades (Young e Dinan, 1994; Rubenstein et al., 2000).

Como pudemos verificar, associada à prática de AF pelo idoso, surgem

vários benefícios em vários domínios. Contudo, aqueles que poderão ser

denominados de primordiais são o aumento da autonomia e independência

funcional (Barry e Yuill, 2002; Franchi e Júnior, 2005), ou seja, o mais

importante é tornar para o idoso autónomo e funcionalmente independente

possuindo a capacidade de realizar as actividades da vida diária, sem ajuda de

terceiros. A esperança média de vida activa, reflecte, no fundo esta

capacidade, esta independência do idosos e é considerada um excelente

indicador de , qualidade de vida (Spirduso et al., 2005).

Estas actividades da vida diária podem ser classificadas em actividades

básicas diárias, como tomar banho, vestir-se, cuidados pessoais básicos, etc.,

assim como em actividades instrumentais da vida diária: cozinhar, limpar a

casa, fazer compras, jardinagem (Matsudo et al., 2001).

Porém, para manter a qualidade de vida e executar as actividades

quotidianas Di Petro (1996) ressalva a importância da AF na manutenção e/ou

melhoria das componentes da ApF, quer em idosos saudáveis, quer em idosos

com uma maior perda funcional.
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2.8. Alterações na ApF com o Envelhecimento e o Exercício Regular

Como já referimos, tal como cada pessoa é diferente das demais,

também o envelhecimento se processa de forma distinta em cada um de nós e,

para além disso, dentro do nosso corpo, também os diferentes sistemas,

tecidos, órgãos e funções envelhecem cada qual ao seu ritmo (Spirduso et al.,

2005).

No caso concreto da ApF, vários autores têm procurado descortinar as

várias alterações que a mesma experimenta ao longo de todo o processo de

envelhecimento (Astrand e Rodhal, 1986; Frontera et al., 1988; Brown e

Holloszy, 1991; Appell e Mota, 1992).

Uma conclusão lógica a que todos estes estudos chegaram foi que com

o envelhecimento, se observa um declínio nas várias componentes da ApF, o

que comporta efeitos nefastos para o idoso, limitando-o para a realização das

tarefas diárias, tais como ir às compras, levantar da cama, apertar os sapatos,

vestir-se, cuidar a higiene pessoal, limpar a casa, cozinhar, etc., para as quais

é necessário recorrer a capacidades físicas como a força, equilíbrio,

flexibilidade e coordenação (Rogers e Evans, 1993; Puggaard et al., 1994;

Tauton et al., 1997; Kirkendall e Garret, 1998; Bemben, 1998; ACSM, 1998;

Morey et al., 1998; Rikli e Jones, 1999, 2001). Também a resistência aeróbia é

importante de forma a que o idoso consiga realizar as diferentes actividades

sem fadiga e, por isso, com um maior à vontade (Rikli e Jones, 2001).

Nesse sentido, torna-se vital para o idoso conseguir manter um nível de

ApF aceitável, de forma a poder realizar essas mesmas tarefas (Skinner e Oja,

1994).

Assim, de seguida, iremos procurar explicitar de que forma o

envelhecimento e a AF influenciam as principais componentes da ApF: força

muscular, flexibilidade, resistência aeróbia, agilidade/equilíbrio dinâmico

coordenação e a própria composição corporal.
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2.8.1. Força Muscular

Podemos entender a força muscular como a capacidade de modificar o

estado de repouso/movimento de um corpo, podendo manifestar-se de várias

formas, dependendo de múltiplos factores condicionais (Badillo et al., 1995).

É, na opinião da maioria dos autores, a componente principal da ApF

(Allsen et al., 1993; Taylor e Tucker, 1996; Brill et al., 2000; Hughes et al.,

2001; Spirduso et al., 2005), na medida em que apenas com níveis aceitáveis

de força, os idosos conseguem executar as diferentes actividades da vida

diária, tais como ir às compras, subir escadas ou utilizarem es transportes

públicos de uma forma autónoma e segura (Carrol e Miller, 1991; Spirduso,

1995; Marques, 1996; Brill et al., 2000; Hughes et al., 2001), assim como em

actividades desportivas, recreativas ou de lazer, como a dança, jardinagem ou

a simples reunião com os amigos (Lexell, 1993; Spirduso, 1995).

A força muscular aumenta até à 3ª década, altura em que apresenta o

seu pico máximo (Norman, 1995; Barreiros, 1999). A partir daí, com o decorrer

dos anos, torna-se evidente um decréscimo da massa e força muscular,

fenómeno denominado de sarcopénia, sendo que a partir dos 50 anos as

perdas se tornam mais evidentes (ACSM, 1998a; 1998b; 2000a; 2000b; 2001a;

2001b; 2002; Graves e Franklin, 2001; Mazzeo e Tanaka, 2001). Esta perda de

quantidade e qualidade muscular torna-se ainda mais acentuada a partir da 7ª

década de vida (Larson et al., 1979; Cunningham e Paterson, 1990; Spirduso,

1995; Lynch et al., 1999; Hughes et al., 2001), sendo mais pronunciado nas

mulheres (Rook et al., 1992, cit. por Carvalho e Soares, 2004).

Vários estudos foram realizados, na tentativa de inferir acerca do que

leva a essa diminuição dos índices de força muscular, assim como de que

forma esta acontece, tendo chegado a diferentes conclusões. Contudo, um

ponto assente neste capítulo é que essa diminuição é específica de cada

indivíduo, grupo muscular e tipo de contracção (Spirduso, 1995; Hughes et al.,

2001). Um exemplo do que acabámos de referir é o facto da força dos MI

diminuir de uma forma mais acentuada ao logo do processo de envelhecimento

do que o que pode ser observado nos MS (Lynch et al., 1999; Rikli e Jones
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1999; Rodrigues, 2000; Hughes et al., 2001; Izquierdo et al., 2001; Cavani et

al., 2002; Marzilli et al., 2004).

Entre outras, a literatura é unânime ao considerar que o desuso ou a

inactividade física/sedentarismo se constitui como uma causa determinante no

decréscimo da força muscular (Spirduso, 1995; ACSM, 1998).

Contudo, é em termos internos morfo-funcionais que surge alguma

discrepância na literatura. Assim, enquanto Welle (2002) aponta para a perda

de neurónios como principal factor para a diminuição da força, Lexell (1993),

por sua vez, refere a perda de fibras musculares como principal causa. Opinião

semelhante a esta é a de Porter et al. (1995), que também apontam a perda de

massa e volume musculares, ou seja, a atrofia muscular, como principal factor.

Assim, concordamos com Hakkinen et al. (1998), quando afirmam que o

declínio da força com a idade é multifactorial, não podendo portanto ser

explicado por um único factor.

Para Adams et al. (1999), ACSM (2000b), Westhoff et al. (2000), Carter

et al. (2001), Edelberg (2001), Mazzeo e Tanaka (2001), Lord et al. (2003) as

principais consequências que advêm da sarcopénia são: maior instabilidade

corporal e perda de mobilidade, o que provoca uma maior susceptibilidade às

quedas e fracturas (consequentes da desmineralização óssea decorrente do

processo de envelhecimento); dificuldade em regular a temperatura corporal;

decréscimo do metabolismo; deficiente regulação da glucose; perda da

capacidade de executar as tarefas do dia a dia (diminuição da capacidade

funcional), reduzindo a autonomia do idoso no seu quotidiano.

Felizmente, esta capacidade é passível de ser aumentada através de um

treino regular (Fiatarone et al., 1990; Puggaard et al., 1994; Fiatarone, 1994;

Hurley e Hagberg, 1998; Frontera et al., 2000; ACSM, 2001b; Izquierdo et al.,

2001; Carvalho, 2002). Adicionalmente aos ganhos na função muscular

esquelética, o treino de força parece estar igualmente associado a outros

benefícios, tais como uma: maior sensibilidade à insulina; aumento do

metabolismo energético total e da densidade mineral óssea (reduzindo a

prevalência de osteoporose); redução da percentagem de massa gorda;

melhoria da estabilidade postural, amplitude do movimento articular, equilíbrio e
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coordenação, reduzindo assim o risco de quedas e fracturas e aumentando a

independência funcional; e a diminuição da prevalência de doenças crónicas

decorrentes do envelhecimento (como por exemplo a diabetes tipo II) (Grimby

et al., 1992; Spirduso, 1995; Fleck e Kraemer, 1997; ACSM, 1998a; 2001b;

Graves e Franklin, 2001).

Assim, um programa regular e adequado de reforço muscular assume-se

como vital e benéfico para os idosos (Spirduso, 1995, ACSM, 1998b; Carvalho

e Soares, 2004).

2.8.2. Flexibilidade

Esta componente da ApF pode ser entendida como a amplitude de uma

articulação ou grupo de articulações que efectuam um movimento num dado

plano, em função de um eixo (Pereira, 1997b; Alter, 1999) e depende do estado

e condição da própria articulação, dos seus tendões, ligamentos e músculos

(Spirduso et al., 2005). Como tal, esta capacidade é específica de cada

articulação, ou seja, um determinado índice de flexibilidade numa dada

articulação não implica necessariamente o mesmo noutra articulação, o que faz

com que não exista um teste único e geral para medir o índice de flexibilidade

de todo o corpo (Spirduso et al., 2005), tal como iremos desenvolver mais à

frente.

Em termos cronológicos, a flexibilidade é passível de ser desenvolvida

até aos 20-25 anos, diminuindo progressivamente ao longo dos anos. Essa

redução torna-se mais evidente a partir dos 55-60 anos, reflectindo-se em

problemas na coluna vertebral (aumento da curvatura cifótica, achatamento dos

discos intervertebrais, desalinhamento compensatório das vértebras dorsais e

cervicais), no aumento da dificuldade ao andar, e de realizar as tarefas do dia a

dia (Farinatti et al., 1995; Spirduso, 1995; Adams et al., 1999; Wood et al.,

1999; ACSM, 2001; Mota e Carvalho, 2001).

Deste modo, a baixos índices de flexibilidade, está associada uma maior

probabilidade de lesão articular, ligamentar, tendinosa ou muscular (Spirduso,

1995) e uma diminuição da amplitude e eficiência na realização de gestos

básicos como andar ou subir escadas (Barreiros, 1999). Para além disso,
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baixos níveis de flexibilidade estão fortemente associados a mecanismos

degenerativos músculo-esqueléticos, ao desenvolvimento de artrite,

osteoporose e arteriosclerose, assim, como à perda de água e minerais ao

nível das cartilagens e ao aparecimento de patologias ao nível da coluna

vertebral, notando-se que, na maioria dos casos, esses níveis devem-se ao

facto dos indivíduos apresentarem um estilo de vida sedentário ao longo da

vida (Rodrigues e Aragonês, 1992; McArdlle et al., 1994; Taylor e Tucker, 1996;

Holland et al., 2002).

Em contrapartida, idosos com um estilo de vida activo e saudável

apresentam, na sua esmagadora maioria, índices elevados de flexibilidade,

levando uma vida autónoma e independente (Hurley e Hagberg, 1998).

Já que o desuso leva à perda de amplitude articular, prejudicando o

idoso na realização das tarefas do dia a dia (Marques, 1996), o treino regular e

adequado de flexibilidade, ao solicitar as várias articulações empreendidas

nessas tarefas, vai dotar o idoso de um aumento da sua funcionalidade,

autonomia e saúde (Girouard e Hurley, 1995; Mota e Carvalho, 2001) devendo,

como tal, ser integrado num programa de AF regular.

2.8.3. Resistência Aeróbia

De uma forma geral, a resistência aeróbia refere-se à capacidade do

sistema cardiorespiratório transportar os nutrientes do sangue e o oxigénio

para os músculos e destes os utilizarem durante um esforço máximo (Astrand e

Rodhal, 1986; Spirduso et al., 2005).

Esta componente da ApF é importante para a manutenção de um estilo

de vida funcional e autónomo, permitindo ao idoso realizar as suas actividades

diárias com o mínimo de esforço e fadiga.

Por norma, esta capacidade é avaliada através do consumo máximo de

oxigénio (VO2máx.) (Astrand e Rodhal, 1986; Health et al., 1981, citado por

Falconio et al., 1995; Heiyward, 1997), sendo que se desenvolve até aos 20-25

anos, mantendo-se até aos 35 anos, começando então os seus níveis a

diminuir progressivamente com o passar dos anos, em cerca de 8% nos

homens e 10% nas mulheres, por década (Soares, 2002), sendo mais
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acentuada a partir dos 70/75 anos de idade, pese embora apenas se faça

sentir em situações de esforço, já que os valores de repouso pouco se alteram

com a idade (Spirduso et al., 2005). Rikli e Jones (1999a), e de acordo com

dados estatísticos, afirmam que cerca de 40% dos idosos com mais de 70 anos

têm dificuldade em andar ¼ de milha.

Esta diminuição da resistência aeróbia com a idade pode ser explicada

pela diminuição da frequência cardíaca (FC) máxima, do volume sistólico

máximo, da contractibilidade do músculo cardíaco e da função pulmonar,

devido à diminuição alveolar (Shephard, 1997; Lipsitz, 1989; Appell e Mota,

1992; Spirduso, 1995). Para além destes factores mais de ordem central que

irão induzir alterações a nível do débito cardíaco, a capacidade aeróbia é

igualmente influenciada pelas alterações periféricas como a diminuição da

massa muscular, da capacidade de utilização do oxigénio pelos músculos, a

incapacidade do sistema circulatório em distribuir o fluxo sanguíneo para os

músculos activos, o aumento da resistência vascular periférica e da pressão

arterial (Spirduso, 1995; Kasch et al., 1995; Shephard, 1997).

Níveis moderados desta capacidade são necessários para garantir uma

saúde, funcionalidade e qualidade de vida aceitáveis para o idoso (Spirduso et

al., 2005). Assim, a níveis reduzidos de resistência cardiovascular, está

associado um maior risco de desenvolvimento de aterosclerose, diabetes e

DCV, como a hipertensão, doença coronária e ainda enfarte (Spirduso et al.,

2005).

Também o sistema respiratório se vê afectado pela diminuição desta

capacidade ao longo do tempo, apresentando alterações nas estruturas dos

pulmões e vias aéreas, assim como na capacidade de ventilação, além de uma

diminuição do volume pulmonar e da eficiência da hematose pulmonar

(Spirduso et al., 2005).

Se tanto os prejuízos ao nível cardíaco como respiratório são

potenciados por um estilo de vida inactivo, a prática de AF resulta num

benefício claro em ambos os sistemas.

Em relação aos benefícios do treino desta capacidade, os incrementos

encontrados nos idosos são em tudo semelhantes aos encontrados em jovens
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(entre 10 a 30 %), devendo-se tal ao aumento do débito cardíaco máximo e da

diferença arterio-venosa de oxigénio máxima (Shephard, 1997; ACSM 1998a;

2000b). Tal promove grandes melhorias ao nível funcional dos sistemas

cardiovascular, cardiorespiratório, músculo-esquelético e endócrino-metabólico

(Makrides et al., 1990; Falconio et al., 1995), diminuindo o risco de DCV,

hipertensão, dislipidemia e diabetes (Spirduso et al., 2005). Assim, o treino

desta capacidade proporciona um aumento da capacidade do sistema

circulatório em melhor redistribuir o fluxo sanguíneo para os músculos activos,

para além de melhorar a capacidade destes utilizarem o oxigénio que lhes

chega, aumentando também o volume sistólico e o débito cardíaco (Makrides

et al., 1990; Falconio et al., 1994).

Deste modo, todos estes benefícios obtidos pelo treino de resistência

promovem alterações benéficas na capacidade funcional do idoso, contribuindo

assim para a sua autonomia e independência na realização das tarefas do dia

a dia, com o mínimo de fadiga (ACSM, 1998a; Mota e Carvalho, 2001), tendo

sido encontrados mesmo em idosos que iniciaram o seu treino depois dos 80

anos de idade (Vaitkevicius et al., 2002).

2.8.4. Agilidade/Equilíbrio Dinâmico

A simples realização das tarefas diárias como o mudar objectos de lugar,

abrir um porta ou janela, subir ou descer escadas, recorre ao equilíbrio (Mota e

Carvalho, 2001); quando estas e outras tarefas de mobilidade têm de ser

realizadas rapidamente, como entrar ou sair rápido dum autocarro, desviar-se

de um objecto ou atender rapidamente o telefone, então vemos o quanto esta

capacidade está intimamente ligada à agilidade (Rikli e Jones, 2001).

Pese embora alguns autores refiram o equilíbrio e a agilidade como

componentes diferentes e independentes da ApF, devendo portanto ser

avaliadas separadamente, Rikli e Jones (2001) defendem que ambas devem

ser trabalhadas conjuntamente, pois só assim haverá sucesso na realização

das actividades diárias, opinião com a qual nos identificamos.

Podemos então definir o equilíbrio como a componente da ApF que nos

permite manter o centro de massa corporal (CMC) sobre a sua base de
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sustentação, através de movimentos compensatórios que impliquem quer a

motricidade fina quer a grossa, ou seja, quando estamos numa posição estática

ou em movimento (Bernard Rivençu, 1989; Spirduso et al., 2005).

Como podemos então facilmente constatar, o equilíbrio é dividido em

estático e dinâmico (Spirduso et al., 2005; Júnior e Barela, 2006). Assim,

enquanto que o primeiro se refere ao controlo da oscilação corporal na posição

de pé, ou seja, à adopção e controlo de uma posição vertical onde não haja

movimento por parte de nenhum segmento corporal, o equilíbrio dinâmico

define-se pela manutenção da posição do CMC sobre a sua base de

sustentação, durante o movimento voluntário (Latash, 1998; Petiz, 2002; Júnior

e Barela, 2006).

Apesar desta delimitação conceptual, a simples manutenção da posição

erecta envolve a contracção activa de vários grupos musculares para controlar

a posição do CMC contra a destabilização da força gravítica (Spirduso et al.,

2005), pelo que nos iremos referir com maior incidência ao equilíbrio dinâmico.

O equilíbrio está intimamente ligado com a força e a flexibilidade, pelo

que vai diminuindo ao mesmo ritmo destas ao longo do processo de

envelhecimento, também com maior acentuação a partir da 6ª década

(Spirduso, 1995; Dugailly, 2000; Kaplonski et al., 2000; Mignolet, 2000;

Carvalho e Soares, 2004). Petiz (2002) e Demura et al. (2003) verificaram nos

seus estudos um declínio ainda mais acentuado a partir dos 80 anos de idade.

A diminuição da força nos MI, a deterioração da visão e dos sistemas vestibular

e somatosensorial são apontadas por vários autores como principais

responsáveis por tal declínio (Spirduso, 1995; Dugailly, 2000; Kaplonski et al.,

2000; Mignolet, 2000).

Assim, para além da frequência e amplitude da oscilação do CMC ser

maior nos idosos do que nos jovens, também a correcção da estabilidade

postural após essas oscilações é mais lenta (Spirduso, 1995; Daley e Spinks,

2000).

É devido a estes prejuízos que esta capacidade se torna imprescindível

num programa de AF para idosos (Dugailly, 2000; Rkli e Jones, 2001), na

medida em que a instabilidade postural referida pode levar a quedas (que estão
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conotadas como sendo a 7ª maior causa de morte em indivíduos com mais de

50 anos) e a fracturas, as quais levam a grandes períodos de imobilização, os

quais aceleram os processos degenerativos do envelhecimento, o que conduz

a grandes períodos de reabilitação, incapacidade, ou mesmo à morte (Dugailly,

2000; Lord, Sherrington, Menz, 2001, cit. por Júnior e Barela, 2006).

Deste modo, para além da força, flexibilidade e resistência, também o

treino do equilíbrio deverá fazer parte dos programas de AF, quer de forma

isolada, quer como parte integrante com o treino da força (Perrin et al., 1999;

Hong et al., 2000; Mota e Carvalho, 2001), de forma a reduzir as probabilidades

de ocorrência de um quadro tão negro como o descrito anteriormente.

2.8.5. Coordenação

A par do equilíbrio, que acabámos de tratar, a coordenação surge como

outra componente da ApF fundamental para a prevenção de quedas (Norman,

1995).

Para Spirduso (1995), a coordenação é a capacidade de organizar e

activar pequenos e grandes grupos musculares, com a energia e sequência

muscular mais adequadas e adaptadas à tarefa. Numa visão paralela, Conde

(1999) também define a coordenação como todo o acto motor concretamente

estabelecido e automatizado, ou seja, é a atitude de organizar actos motores

de acordo com as exigências do meio.

Esta capacidade é essencial para a manutenção da actividades diárias,

tais como escrever, apertar um botão de uma camisa, rodar um botão de um

rádio ou televisão (Mota e Carvalho, 2001; Spirduso et al., 2005), ou ainda para

a redução do risco de quedas e para o aumento da independência funcional

(Evans, 1999).

Contudo, apesar de ser notório e consensual que a coordenação vai

diminuindo com a idade, as razões para tal declínio ainda não são claras

(Spirduso et al., 2005). Spirduso et al. (2005) afirmam ainda que tal poderá

dever-se a um conjunto de factores, desde a perda de força à deterioração do

sistema nervoso central ou dos sistemas visual e somatosensorial, o que leva a
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uma diminuição da capacidade de avaliação do espaço, energia e tempo

necessários para a execução de qualquer habilidade.

Neste último ponto, Brown e Holloszy (1993) e Mota e Carvalho (2001)

também referem que ao longo do processo de envelhecimento os tempos de

reacção e de movimento vão aumentando, o que ajuda a explicar a diminuição

da coordenação, aumentando a probabilidade de quedas e fracturas devido à

dificuldade de reagir a estímulos externos.

Felizmente, vários estudos demonstraram que esta componente da ApF

é passível de ser melhorada através da participação num programa de AF

(Puggaard et al., 1994 ; Perrin et al., 1999 ; Cavani et al., 2002; Festas, 2002;

Lima, 2002; Petiz, 2002). Assim, mesmo nunca tendo participado em qualquer

tipo de AF regular, esta capacidade poderá ser melhorada através de um

conjunto de exercícios adaptados às capacidades e limitações funcionais de

cada um, promovendo assim uma melhor qualidade de vida para o idoso.

2.8.6. Composição Corporal

Uma das grandes preocupações actuais prende-se com a globalização

da obesidade e dos respectivos riscos para a saúde que esta comporta. Para

além da obesidade ser por si só um risco para a saúde, a forma como se

encontra distribuída pelo corpo também acentua o risco de desenvolvimento de

DCV e outras desordens metabólicas (ACSM, 1998).

Os reduzidos níveis de AF e decréscimo no dispêndio energético

característicos do envelhecimento predispõe os idosos a um acumulo e

redistribuição da gordura corporal (Spirduso et al., 2005).

Existem diversos métodos antropométricos utilizados para avaliar a

quantidade de gordura. Para determinarmos a quantidade de gordura corporal

de um sujeito de uma forma fácil, rápida e mais fiável, deveremos combinar a

sua altura e peso, numa medida denominada de índice de massa corporal

(IMC). Quanto maior o IMC, maior a probabilidade de um indivíduo ter uma

grande proporção de gordura. Altos índices de IMC estão associados a

incidência de DCV, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão e certos tipos de

cancro (Spirduso et al., 2005).



31

A altura refere-se à distância, em metros ou centímetros, desde o solo

até ao topo da cabeça, com o indivíduo na posição erecta e descalço. Ao longo

do processo de envelhecimento, esta desenvolve-se até aos 16/18 anos nas

mulheres ou até aos 20 anos nos homens, decrescendo a partir dessa data,

estimando-se que, pela 7ª década, essas perdas ascendam aos 3% e 4% em

mulheres e homens respectivamente (Frisancho, 1990; Chandler e Bock,

1991). A partir daí, as perdas tornam-se mais significativas, especialmente nas

mulheres, devido a alterações hormonais, na dieta alimentar, no peso, no nível

de AF e, sobretudo, à osteoporose.

A OMS (1998b) atribui à compressão vertebral, às alterações no

tamanho e forma dos discos intervertebrais, à perda de tónus muscular e ao

acentuamento das curvas da coluna vertebral, como principais causas para

essa diminuição da altura, em ambos os géneros.

Muitas vezes podemos encontrar a expressão “peso ideal”; contudo, 

essa designação carece de uma definição exacta, devido à sua imensa

extensibilidade. Deste modo, devemos empregar o termo “peso saudável”, o 

qual podemos definir como sendo o peso que está associado a valores

diminutos de mortalidade e morbilidade.

Em termos cronológicos, este aumenta até aos 45/50 anos nas mulheres

ou 40 anos nos homens, seguindo-se então um plateaux até aos 70 ou 55

anos, respectivamente, idades a partir das quais se verifica uma gradual

diminuição dessa medida (Frisancho, 1990).

Deste modo, a par da preocupação com a globalização da obesidade,

outra das grandes preocupações actuais ao nível da gerontologia prende-se

com esta perda repentina e acentuada de peso, a qual é considerada pela

OMS (1998b) como sendo o melhor predictor de risco de morte em idosos,

devido às graves consequências que poderá comportar, como a incidência de

certos tipos de cancro, depressão, úlceras, problemas neurológicos ou a

resistência aos efeitos de medicação (Thompson e Morris, 1991).
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Posto isto, através do quociente entre o peso, em quilogramas, pelo

quadrado da altura, em metros, obtemos o valor do IMC do sujeito avaliado,

Kg/m2.

Assim, um valor elevado de IMC significa que o sujeito em questão

deverá apresentar uma elevada percentagem de gordura corporal. Contudo,

não o devemos encarar como uma medida directa do nível de gordura, na

medida em que sobrestima esse valor em indivíduos com uma musculatura

muito desenvolvida, assim como a subestima em indivíduos com baixa

percentagem de massa muscular ou edema, assim como não é fiável em

sujeitos demasiado baixos (abaixo dos 152cm). Outra limitação do IMC passa

pela sua falta de sensibilidade relativamente à distribuição de gordura

(Spirduso et al., 2005).

A adopção de um estilo de vida sedentário, aliado a uma alimentação

rica em calorias, leva ao aumento da gordura corporal ao longo do processo de

envelhecimento, o que muitas vezes não é notório no IMC. A razão deste facto

ocorrer prende-se com a diminuição dos níveis de massa muscular com o

passar dos anos, tal como já fizemos referência anteriormente, o que resulta

numa manutenção do valor referente ao IMC, apesar das alterações ao nível

da composição corporal. (Spirduso et al., 2005). Ou seja, o peso corporal e o

IMC não são indicadores muito precisos relativamente ao maior ou menor risco

de saúde associado à obesidade em idades avançadas pois mesmo na

ausência de alterações no peso corporal, os idosos tendem a ter uma maior

percentagem de gordura e menor massa muscular comparativamente aos

jovens com o mesmo IMC (Horber et al., 1997).

Contudo, o IMC é bastante utilizado em estudos em larga escala devido

à sua simplicidade da recolha dos dados necessários e ao seu baixo custo,

podendo ser usado como uma aproximação à gordura relativa, sendo uma

medida mais fiável do que somente o peso. Para além disso, está demonstrado

existir uma correlação positiva entre o seu valor e o risco de DCV, diabetes,

hipercolesterolemia, hipertensão e certos cancros (ACSM, 1998).

Neste seguimento, de modo a classificar os indivíduos estudados, foi

criada uma tabela referente aos valores entre os quais o IMC poderia variar, de
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forma a dividir os sujeitos em 4 classificações: desnutrido, normal,

sobrepeso/excesso de gordura e obeso, sendo esta última categoria

subdividida em razoável, moderado e severo. De forma a poder colmatar

alguma da sua insensibilidade à distribuição de gordura, a tabela foi

completada com os valores de corte relativamente ao perímetro da cintura, o

qual surge conotado como um forte predicador de todas as causas de

mortalidade, pelo menos em não fumadores (Seidell e Visscher, 2000).

Podemos ver de seguida no quadro 4 os valores de corte referentes ao

IMC e ao perímetro da cintura.

Quadro 2. Risco de doença associado ao índice de massa corporal e perímetro

abdominal

Classificação IMC (Kg/m2)
Risco de doença* relativamente ao

peso e perímetro abdominal normais

Desnutrido <18.5

Normal 18.5–24.9

Sobrepeso 25.0–29.9 Aumentado Alto

Razoável 30.0–34.9 Alto Muito alto

Moderado 35.0–39.9 Muito alto Muito altoObeso

Severa > 40 Extremamente alto Extremamente alto

* risco de doença para diabetes tipo II, hipertensão e doença cardiovascular
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2.9. Avaliação da ApF

Devido às características e limitações que a maioria das pessoas idosas

apresenta, grande parte dos protocolos existentes para avaliar a ApF são

desajustados, já que foram testados e validados em populações mais jovens

(Rikli e Jones, 1999).

Além dos equipamentos dispendiosos, essas mesmas baterias de testes

assumem-se como desadaptadas para a maioria dos idosos.

Perante esta lacuna, vários autores (Hooke e Zoller, 1992; Lemmink et

al., 1994; Van Heuven et al., 1994; Osness et al., 1996; Suni et al., 1999; Rikli e

Jones, 1998) desenvolveram e validaram baterias de testes apropriados para a

avaliação da ApF em populações idosas, tal como poderemos ver se seguida

no quadro 3.

Quadro 3. Baterias de testes referentes à avaliação da aptidão física em

idosos. Autor e designação da respectiva bateria de testes.

Autor Bateria de Testes

Hooke e Zoller (1992)
YMCA (Young Men’s Christian 

Association)

Lemmink et al./Universidade de

Groningen (1994)

GFE (Groningen Fitness Test for the

Elderly)

American Alliance for Health,

Physical Education, Recreation and

Dance (1996)

AAHPERD (Functional Fitness Test

Assessment for adults over 60

years)

Suni et al./Institute Health-Related

Fitness (1996)

UKK (Institute’s Health Related

Fitness Test Battery for Adults)

Rikli e Jones/Universidade do

Estado da Califórnia (1998)

FFT (Functional Fitness Test),

actualmente denominada de SFT

(Senior Fitness Test)
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De seguida, iremos debruçar-nos sobre as baterias de testes referidas

anteriorimente, enumerando quais as principais vantagens e desvantagens da

sua aplicação (quadro 4).

Quadro 4. Baterias de testes referentes à avaliação da aptidão física em

idosos. Vantagens e desvantagens.

Vantagens Desvantagens

YMCA (1992)

1) Identifica os níveis evidenciados

em cada componente da ApF

2) Avalia a aptidão

cardiorespiratória, a flexibilidade, a

força e endurance muscular e a

composição corporal

1) Não avalia a agilidade/equilíbrio

dinâmico

2) Só avalia a flexibilidade dos MI

3) vasto intervalo de aplicação, (18 a

mais de 65 anos), diminuindo a

especificidade entre grupos

GFE (1994)

1) identifica os efeitos dos

programas de AF e a relação entre

as componentes da ApF, AF, saúde

e actividades do dia-a-dia

2) avalia as componentes da ApF, a

destreza manual, o tempo de

reacção e a percepção da ApF

3) mede a tensão arterial,

capacidade expiratória, colesterol

total, índice ponderal e 4 pregas

cutâneas

4) não se restringe à avaliação da

ApF

1) no teste da flexibilidade do

tronco/MI existe grande dificuldade

nos idosos se sentarem com as

pernas em extensão completa

2) o teste de equilíbrio obriga à

subida de uma plataforma sem total

apoio no chão durante 30 seg.

3) maioria do equipamento só

disponível a nível laboratorial

4) o teste de aptidão

cardiorespiratória torna-se muito

exigente (marcha de meia milha)

existindo idosos que não a

completam e não são avaliados
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AAHPERD (1996)

1) os testes sugeridos têm o objectivo

de relacionar as tarefas e/ou

actividades que os idosos realizam no

seu dia-a-dia

2) avalia todas os parâmetros da ApF

1) a avaliação exclusiva da força

dos MS

2) a flexibilidade também é

avaliada exigindo uma extensão

completa dos MI

UKK (1996)

1) avalia as componentes da ApF

relacionada com a saúde

2) complementada por um questionário

de avaliação da AF, da percepção de

saúde e das capacidades funcionais

1) foi aplicada a uma população

dos 22 aos 62 anos, eliminando

as idades mais avançadas

FFT (1998)

1) avalia os principais parâmetros físicos:

força, flexibilidade, resistência,

velocidade, agilidade equilíbrio e IMC

2) possui valores normativos permitindo

a comparação de resultados

3) pouco material e fácil de aplicar

4) teste de flexibilidade anula a

dificuldade das baterias anteriores

5) teste da marcha é limitado a 6 minutos

6) minimiza os “efeitos de tecto” e 

“efeitos de chão”

7) abrange quase a totalidade dos idosos

1) não avalia a coordenação

2) impossibilita a distinção entre o

tecido muscular e o tecido adiposo

(para a avaliação do IMC)

Após esta breve incidência sobre as várias propostas apresentadas,

podemos afirmar que aquela com a qual mais nos identificamos é a de Rikli e

Jones (1998), por nos parecer ser a mais simples de aplicar, tanto para o

avaliador como para o sujeito avaliado e de ter a possibilidade de abranger um

leque alargado de sujeitos.
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3. Objectivos

3.1. Objectivo Geral

- O presente estudo tem como objectivo geral avaliar e comparar a aptidão

física e funcional de idosos institucionalizados e não institucionalizados de

ambos os sexos.

3.2. Objectivos Específicos

- Avaliar e comparar a aptidão física e funcional entre idosos residentes na

comunidade e aqueles pertencentes a instituições de acolhimento do sexo

masculino;

- Avaliar e comparar a aptidão física e funcional entre idosos residentes na

comunidade e aqueles pertencentes a instituições de acolhimento do sexo

feminino;

- Avaliar e comparar a aptidão física e funcional entre homens e mulheres

residentes da comunidade;

- Avaliar e comparar a aptidão física e funcional entre homens e mulheres

pertencentes a instituições de acolhimento;

- Avaliar e comparar a aptidão física e funcional entre homens e mulheres em

função da sua idade e grupo etário;

- Avaliar e comparar a aptidão física e funcional entre idosos residentes na

comunidade e aqueles pertencentes a instituições de acolhimento em função

da sua idade e grupo etário.
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4. Hipóteses

Partindo dos objectivos referidos anteriormente, avançamos com as

seguintes hipóteses:

H1. Os idosos não institucionalizados apresentam valores superiores na

aptidão física e funcional quando comparados com os idosos

institucionalizados, quer no sexo feminino, quer no masculino.

H2. As diferenças entre sexos na aptidão física e funcional é mais evidente nos

idosos não-institucionalizados comparativamente com os institucionalizados.

H3. A aptidão física e funcional varia consoante o sexo, sendo que os idosos

do sexo masculino apresentam valores superiores nos testes de força,

agilidade e resistência aeróbia, quer nos institucionalizados, quer nos não-

institucionalizados.

H4. A aptidão física e funcional varia consoante o sexo, sendo que os idosos

do sexo feminino apresentam valores superiores nos testes de flexibilidade,

quer nos institucionalizados, quer nos não-institucionalizados

H5. A aptidão física e funcional diminui à medida que a idade aumenta, sendo

as perdas semelhantes entre homens e mulheres.

H6. A aptidão física e funcional diminui à medida que a idade aumenta , sendo

as perdas mais pronunciadas nos idosos institucionalizados em comparação

com os idosos que vivem na comunidade.
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5. Material e Métodos

Ao longo deste capítulo, será apresentada a metodologia e a concepção

experimental aplicadas no nosso estudo, bem como os respectivos

instrumentos e protocolos de avaliação, quais os procedimentos e a

organização utilizadas para a recolha dos dados e, por fim, os procedimentos

estatísticos a que recorremos.

5.1. Caracterização da Amostra

A amostra é constituída por 325 idosos voluntários de ambos os sexos,

sem prática habitual de AF há pelo menos 6 meses e com idades

compreendidas entre 60 e os 96 anos, sendo que 233 são do sexo feminino

(72%) e 92 do sexo masculino (28%),

Posteriormente, esta amostra foi dividida em dois grupos: grupo

institucionalizado (GI) e grupo não institucionalizado (GNI).

Os indivíduos do GI residem em instituições a tempo inteiro (lares) ou

apenas durante o dia, voltando para casa ao final do mesmo (centros de dia).

Os idosos pertencentes ao GNI vivem inseridos na comunidade, realizando as

suas actividades diárias de uma forma independente.

Como tal, no primeiro grupo podemos encontrar 114 idosos, com idades

compreendidas entre os 60 e os 96 anos (média 76.49; desvio padrão 7.36), no

qual se encontram 81 idosos do sexo feminino e 33 do sexo masculino.

No que se refere ao GNI, este abarca 211 idosos, com idades

compreendidas entre os 60 e os 91 anos (média 69.09; desvio padrão 6.24),

sendo que 152 são do sexo feminino e 59 do sexo masculino.

Neste sentido, através do quadro 5, podemos ver a distribuição da

amostra pelos 2 grupos e, dentro destes, pelos 2 sexos, sendo que, no final,

fazemos referência aos valores totais da amostra relativamente a cada uma

destas variáveis.
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Quadro 5. Distribuição da amostra total pelo GI e GNI.

Grupo N Sexo N

F 81
GI 114

M 33

F 152
GNI 211

M 59

F 233
Total 325

M 92

Como se pode observar no quadro anterior, a amostra conta com um

número superior de idosos pertencentes ao GNI, sendo também notório uma

superioridade dos sujeitos do sexo feminino, contabilizando cerca de 1/3 da

amostra em cada grupo.

Sendo o nosso propósito para este estudo verificar se existem

diferenças em termos dos valores de ApF entre idosos do GI e GNI, antes de

iniciarem um programa de AF regular, crê-mos que se torna indispensável uma

comparação entre os dois grupos, de forma a verificarmos se as diferenças

entre eles são, à partida, significativas ou não. Essa comparação pode ser

observada através da visualização do quadro 6.

Quadro 6. Distribuição da amostra relativamente à idade, altura e peso, em

função do grupo. Média (X), desvio padrão (SD), diferença das médias e valor

de p entre grupos.

Variável Grupo X SD Dif.Méd. pGrupos

GI 76.49 7.36
Idade

GNI 69.09 6.24
7.40 0.000

GI 1.55 0.09
Altura

GNI 1.58 0.08
-0.03 0.004

GI 67.10 11.74
Peso

GNI 71.10 12.97
-4.00 0.006
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Ao analisarmos o quadro anterior, podemos facilmente constatar que a

média de idades do GI é bastante superior à do GNI, com cerca de 7 anos de

diferença, sendo essa diferença estatisticamente significativa. Neste sentido,

para podermos garantir uma maior igualdade, decidimos dividir a amostra em 3

grupos de idades, tal como iremos apresentar de seguida.

Em termos de peso e altura, os idosos do GNI tendem a ser mais

pesados e mais altos do que os do GI, sendo essas diferenças estatisticamente

significativas.

Tal como acabamos de referir, de forma a garantir uma maior

homogeneidade na nossa amostra, decidimos dividir a amostra por escalões

etários. Assim, vários estudos apelaram a esta divisão, embora com

estratificações diferentes, desde apenas 2 grupos (Walker et al., 1984; Bassey

et al., 1989; Santos, 2002; Teixeira, 2002), 3 grupos (Jones et al., 1999; Rikli e

Jones, 1999; Heuvelen et al., 2002; Petiz, 2002; Demura et al., 2003), e até

mesmo 4 grupos (Lopes, 1996).

Face ao intervalo etário do total da nossa amostra, e consultada a

literatura, decidimos seguir a divisão proposta por Rikli e Jones (1999). Assim,

a nossa amostra será dividida em 3 grupos: 60-69, 70-79 e >80, tal como

podemos ver de seguida no quadro 7.

Quadro 7. Distribuição da amostra total relativamente ao escalão etário.

Escalão Etário N Sexo N Grupo N

F 104 GI 21
60-69 149

M 45 GNI 128

F 87 GI 48
70-79 118

M 31 GNI 70

F 42 GI 45
> 80 58

M 16 GNI 13
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5.2. Procedimentos Metodológicos

Com a realização do presente trabalho, pretendemos avaliar a ApF em

idosos, em função da sua institucionalização, sexo e idade.

Para tal, recorremos à aplicação da bateria de testes Senior Fitness Test

(SFT), de Rikli e Jones (1999), a qual é constituída por 6 itens e um sétimo

alternativo, de forma a avaliar alguns parâmetros da ApF, os quais se

relacionam com algumas funções e actividades.

A SFT foi desenvolvida para avaliar os principais parâmetros físicos

associados à mobilidade funcional (força, resistência, flexibilidade, agilidade e

equilíbrio) de idosos adultos independentes, desde os 60 até aos 90 ou mais

anos de idade, sendo suficientemente sensível para poder abranger desde os

idosos que se encontram na margem próxima da fragilidade até aos que

representam uma boa ApF.

A raiz teórica da SFT está bem descrita na literatura, sendo a sua

aplicação de simples (Rikli e Jones, 1999), sendo que uma explicação mais

completa pode ser consultada no anexo I.

Esta bateria destina-se à avaliação da força dos MS (flexão do

antebraço), dos MI (levantar e sentar na cadeira), da resistência aeróbia (dois

minutos de step no próprio lugar), da flexibilidade dos MI (sentado alcançar) e

dos MS (alcançar atrás das costas), do IMC (estatura e peso) e da mobilidade

física, nomeadamente da velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico (sentado,

caminhar 2,44m e voltar a sentar).

Os procedimentos utilizados para a aplicação dos testes foram os

seguintes:

- a sequência e aplicação dos testes seguiram a ordem proposta por Rikli

e Jones (1999) com a configuração de circuito, pretendendo-se deste

modo minimizar os efeitos de fadiga (anexo II);

- antes do início dos testes todos os indivíduos fizeram exercícios de

aquecimento durante 10 minutos, tendo sido realizados no mesmo

período do dia e numa só sessão. O intervalo de recuperação entre os

testes foi de, aproximadamente, 2 minutos. Todos os indivíduos
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estiveram sujeitos a um período de explicação e experimentação. Assim,

após uma demonstração realizada pelo avaliador, um ou dois ensaios

foram efectuados pelo participante visando uma correcta execução,

tendo sido seleccionado o melhor resultado;

- durante a execução dos diferentes testes foram feitas chamadas verbais

e gestuais sempre que se considerou importante a respectiva correcção;

- todos os alunos foram estimulados durante os testes para realizar o

máximo de repetições, executar de forma correcta os testes e a

manterem-se na posição correcta de avaliação;

- por razões de segurança nos testes onde foram utilizadas cadeiras,

estas foram colocadas contra uma parede, de forma estável, evitando

que se movessem durante os mesmos;

- na avaliação de flexibilidade dos MS e MI, por questões de tempo foi

avaliado apenas o lado hábil ou dominante, apesar de considerarmos

importante avaliar os dois lados do corpo;

- no teste de IMC, que consistia em medir a altura e o peso todos os

participantes retiraram o calçado para as avaliações;

- todas as avaliações foram contabilizadas pelo mesmo avaliador.

- sempre que no final do tempo estipulado o participante se encontrasse a

meio de uma execução, esta foi contabilizada como uma repetição

válida.

5.3. Procedimentos Estatísticos

O tratamento estatístico foi precedido de uma análise exploratória dos

dados, com o objectivo de averiguar a normalidade da distribuição

correspondente a cada uma das variáveis em estudo, através do teste

estatístico de Kolmogorov-Smirnov.

Verificada a normalidade da distribuição, recorremos às medidas

descritivas: média (X) e desvio padrão (SD).
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Como a distribuição da amostra foi normal, utilizamos os testes

paramétricos para a comparação entre grupos: teste t de medidas

independentes e a One-Way ANOVA.

O teste t para medidas independentes foi utilizado para a comparação

entre os grupos GI e GNI e, também, para a comparação entre o sexo feminino

e o sexo masculino. O teste One-Way ANOVA foi utilizado para compararmos a

amostra em função do seu grupo etário.

O software utilizado foi o “Statistical Package for the Social Sciences” 

(SPSS) para o Windows, versão 15.0, tendo o nível de significância (p) sido

mantido em 5%.
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6. Resultados

Tal como referido anteriormente, o objectivo geral do nosso estudo foi

verificar e comparar o efeito da AF na ApF de idosos institucionalizados e não

institucionalizado em função do sexo e idade.

Neste sentido e dado o volume e diversidade de dados, a sua

apresentação será realizada de acordo com a especificidade das variáveis em

estudo: i) comparação entre idosos institucionalizados e não institucionalizados

com o grupo total e para homens e mulheres separadamente; ii) comparação

entre homens e mulheres com o grupo total e nos grupos institucionalizado e

não institucionalizado separadamente; iii) comparação entre os três grupos de

idades com o grupo total e para homens e mulheres.

Como tal, apresentamos no quadro 8 os valores médios do IMC e dos

testes da bateria de avaliação da ApF Senior Fitness Test para a amostra total,

entre os grupos institucionalizado e não institucionalizado.

Quadro 8. Valores médios do índice de massa corporal e das várias

componentes da ApF entre grupos institucionalizado e não-institucionalizado

(média + desvio padrão, valor de p).

GI GNI p

IMC 27.79 + 4.33 28.36 + 4.42 0.264

Chairst 9.80 + 3.52 13.67 + 3.26 0.000

Armcurl 11.96 + 4.31 14.45 + 3.52 0.000

Chsrea -9.75 + 11.19 -2.79 + 10.16 0.000

Up.go 12.48 + 5.2 6.63 + 1.90 0.000

Bcscrat -26.20 + 14.26 -14.17 + 11.22 0.000

Step2min 110.16 + 36.58 148.55 + 44.91 0.000

Após a observação deste quadro, podemos facilmente constatar que

existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos (GI e

GNI) em praticamente todos os testes de ApF em que foram avaliados. A única
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excepção prende-se com o IMC, onde os valores entre os dois grupos são

muito próximos, com os idosos do GI, curiosamente, a revelarem uma

tendência para apresentarem os valores mais baixos.

Com o objectivo de perceber se os resultados que obtivemos no quadro

6 são, de facto, um reflexo generalizado para toda a amostra, nos quadros 9 e

10 apresentamos os resultados das diferentes componentes da ApF no sexo

feminino e masculino, respectivamente.

Quadro 9. Valores médios do índice de massa corporal e das várias

componentes da ApF entre grupos institucionalizado e não-institucionalizado

para o sexo feminino. (média + desvio padrão, valor de p).

GI GNI p

IMC 27.88 + 4.58 28.42 + 4.63 0.399

Chairst 9.94 + 3.72 13.41 + 3.25 0.000

Armcurl 12.33 + 4.33 14.01 + 3.46 0.002

Chsrea -7.92 + 11.02 -1.56 + 9.66 0.000

Up.go 12.94 + 5.64 6.67 + 1.88 0.000

Bcscrat -23.58 + 14.58 -12.33 + 9.86 0.000

Step2min 105.07 + 35.43 142.86 + 42.09 0.000

Quadro 10. Valores médios do índice de massa corporal e das várias

componentes da ApF entre grupos institucionalizado e não-institucionalizado

para o sexo masculino (média + desvio padrão, valor de p).

GI GNI p

IMC 27.57 + 3.73 28.21 + 3.90 0.440

Chairst 9.47 + 3.02 14.33 + 3.22 0.000

Armcurl 11.06 + 4.20 15.58 + 3.44 0.000

Chsrea -14.10 + 10.50 -5.89 + 10.81 0.001

Up.go 11.40 + 3.92 6.52 + 1.96 0.000

Bcscrat -32.44 + 11.43 -18.83 + 13.04 0.000

Step2min 122.26 + 36.93 162.95 + 48.82 0.000
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A apresentação destes dois últimos quadros surge pela curiosidade em

averiguar se os dados revelados no quadro 8 se espelham quando

comparamos os dois grupos, mas apenas em relação aos indivíduos do sexo

feminino e masculino, respectivamente. Assim, podemos notar que a tendência

de se revelarem diferenças estatisticamente significativas para a grande

maioria dos testes continua a manter-se, ainda com a excepção feita em

relação ao IMC, onde em ambos os sexos os idosos do GNI continuam a

apresentar os valores mais elevados.

O quadro 11 caracteriza e compara os dois grupos em função do sexo,

em termos de IMC e ApF.

Quadro 11. Valores médios do índice de massa corporal e das várias

componentes da ApF entre sexo feminino e sexo masculino (média + desvio

padrão, valor de p).

Feminino Masculino p

IMC 28.23 + 4.61 27.97 + 3.83 0.631

Chairst 12.20 + 3.79 12.57 + 3.92 0.426

Armcurl 13.42 + 3.86 13.95 + 4.30 0.286

Chsrea -3.77 + 10.58 -8.86 + 11.35 0.000

Up.go 8.85 + 4.72 8.29 + 3.66 0.305

Bcscrat -16.24 + 12.86 -23.75 + 14.05 0.000

Step2min 129.73 + 43.73 148.23 + 48.81 0.001

No quadro 11, procurámos averiguar se existem diferenças entre sexos,

independentemente do grupo a que os idosos pertenciam. Como tal, podemos

constatar que estas apenas se fazem sentir ao nível dos dois testes de

flexibilidade (sentar e alcançar e alcançar atrás das costas) e do teste de

resistência (2 minutos de step no lugar). Assim, os idosos do sexo masculino

apresentam melhores resultados neste último, enquanto que é no sexo

feminino onde podemos encontrar melhores resultados nos testes de



50

flexibilidade. Em relação aos restantes testes, podemos constatar a tendência

para os idosos do sexo masculino apresentarem resultados superiores aos do

sexo feminino.

Os quadros 12 e 13 caracterizam os dois sexos em termos de IMC e

ApF dos idosos institucionalizados e não-institucionalizados, respectivamente.

Quadro 12. Valores médios do índice de massa corporal e das várias

componentes da ApF do Grupo institucionalizado entre sexo feminino e sexo

masculino (média + desvio padrão, valor de p).

Feminino Masculino p

IMC 27.88 + 4.58 27.57 + 3.73 0.722

Chairst 9.94 + 3.72 9.47 + 3.02 0.519

Armcurl 12.33 + 4.33 11.06 + 4.20 0.149

Chsrea -7.92 + 11.02 -14.10 + 10.50 0.006

Up.go 12.94 + 5.64 11.40 + 3.92 0.151

Bcscrat -23.58 + 14.58 -32.44 + 11.43 0.002

Step2min 105.07 + 35.43 122.26 + 36.93 0.021

Quadro 13. Valores médios do índice de massa corporal e das várias

componentes da ApF do Grupo não institucionalizado entre sexo feminino e

sexo masculino (média + desvio padrão, valor de p).

Feminino Masculino p

IMC 28.42 + 4.63 28.21 + 3.90 0.753

Chairst 13.41 + 3.25 14.33 + 3.22 0.063

Armcurl 14.01 + 3.46 15.58 + 3.44 0.003

Chsrea -1.56 + 9.66 -5.89 + 10.81 0.005

Up.go 6.67 + 1.88 6.52 + 1.96 0.630

Bcscrat -12.33 + 9.86 -18.83 + 13.04 0.000

Step2min 142.86 + 42.09 162.95 + 48.82 0.003
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Após a análise do quadro 11, procurámos averiguar se as diferenças e

as tendências encontradas variavam ou não consoante o grupo a que os

idosos pertenciam. Sendo assim, relativamente ao IMC; sentar e alcançar;

levantar, andar 2,44 metros e voltar a sentar; alcançar atrás das costas e 2

minutos de step, os resultados foram semelhantes aos encontrados na análise

ao quadro referido.

Assim, e analisando individualmente cada teste, continuámos a não

encontrar diferenças significativas no IMC, pese embora os idosos do sexo

masculino continuem a apresentar uma tendência para valores mais reduzidos

deste índice. Em relação ao levantar e sentar na cadeira, em relação ao GI, é

ao nível do sexo feminino que encontrámos uma tendência para realizar mais

repetições, enquanto que essa tendência é mais pronunciada em favor do sexo

masculino no GNI. O mesmo acontece no teste de flexão do antebraço, onde

os idosos do sexo feminino demonstram uma maior tendência para apresentar

melhores resultados no GI, enquanto que no GNI essas diferenças são

estatisticamente significativas e de uma forma favorável aos idosos do sexo

masculino.

No teste de levantar, andar 2,44 metros e voltar a sentar, continua-se a

manter a tendência para os idosos do sexo masculino apresentarem melhores

resultados, embora sem diferenças significativas.

Nos dois testes de flexibilidade, e tal como já fomos vendo pela análise

dos quadros anteriores, é no sexo feminino que os resultados são mais

positivos, sendo as diferenças estatisticamente significativas.

Por último, relativamente ao teste de 2 minutos de step no próprio lugar,

continuámos a encontrar a tendência para os idosos do sexo masculino

realizarem um maior número de “steps”, sendo as diferenças estatisticamente 

significativas.

De seguida, apresentamos o quadro 14, onde podemos observar qual o

comportamento dos valores médios de IMC e ApF ao longo dos três grupos de

idade.
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Quadro 14. Valores médios do índice de massa corporal e das várias

componentes da ApF em função da idade (média + desvio padrão, valor de p).

60-69 70-79 > 80 p

IMC 28.77 4.51 27.32 4.05 28.37 4.49 0.024

Chairst 13.42 3.34 12.22 3.65 9.53 3.99 0.000

Armcurl 14.05 3.65 13.67 4.11 12.07 4.32 0.005

Chsrea -2.59 10.19 -6.23 10.87 -10.33 11.57 0.000

Up.go 6.86 2.48 8.59 3.71 13.57 5.97 0.000

Bcscrat -15.31 11.57 -18.41 13.75 -25.25 14.79 0.000

Step2min 148.60 45.77 130.65 41.68 108.29 42.31 0.000

Aqui podemos facilmente ver que existem diferenças estatisticamente

significativas em todos os testes de avaliação da ApF da bateria de testes STF,

com os valores a serem progressivamente inferiores com o avançar da idade. A

única excepção prende-se com o IMC, onde o seu valor diminui do grupo 60-69

anos para o seguinte, voltando a subir no grupo de idosos com mais de 80

anos.

Relativamente aos restantes testes, quando referimos que vão ficando

progressivamente inferiores, referimo-nos à sua performance e não ao seu

valor absoluto, como será fácil de entender.

Assim, nos testes de levantar da cadeira, flexão do antebraço e 2

minutos de step no próprio lugar, o seu valor diminui, de facto, com o avanço

da idade. Relativamente aos testes de flexibilidade e ao levantar, andar 2,44m

e voltar a sentar, os seus valores absolutos aumentam com a idade.

Nos quadros 15 e 16, podemos observar as oscilações nos valores

médios de IMC e nos resultados dos testes de avaliação da ApF, relativamente

ao sexo feminino e masculino, respectivamente.
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Quadro 15. Valores médios do índice de massa corporal e das várias

componentes da ApF em função da idade para o sexo feminino. (média +

desvio padrão, valor de p).

60-69 70-79 > 80 p

IMC 29.20 4.77 26.97 4.16 28.46 4.55 0.003

Chairst 13.16 3.20 12.39 3.70 9.43 4.05 0.000

Armcurl 13.88 3.25 13.68 4.16 11.79 4.23 0.009

Chsrea -1.06 9.78 -4.66 10.06 -8.65 11.64 0.000

Up.go 6.85 2.48 8.58 3.70 14.33 6.38 0.000

Bcscrat -13.18 10.29 -16.57 13.34 -23.14 14.96 0.000

Step2min 142.88 42.95 126.70 40.11 103.40 40.46 0.000

Quadro 16. Valores médios do índice de massa corporal e das várias

componentes da ApF em função da idade para o sexo masculino (média +

desvio padrão, valor de p).

60-69 70-79 > 80 p

IMC 27.78 3.71 28.30 3.58 28.13 4.49 0.837

Chairst 14.02 3.62 11.74 3.50 9.81 3.95 0.000

Armcurl 14.47 4.45 13.65 4.02 12.81 4.59 0.394

Chsrea -6.14 10.34 -10.62 11.98 -14.72 10.47 0.021

Up.go 6.88 2.50 8.63 3.80 11.55 4.27 0.000

Bcscrat -20.22 12.90 -23.56 13.77 -30.78 13.20 0.027

Step2min 161.82 49.72 141.74 44.60 121.13 45.68 0.011

Relativamente aos quadros anteriores, podemos ver que a tendência

revelada pelo sexo feminino é bastante semelhante ao que encontramos para o

total da amostra, apresentando diferenças significativas em todos os testes.
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Relativamente ao IMC, e tal como sucedeu no total da amostra, o seu valor

diminuiu do primeiro para o segundo grupo, voltando a aumentar no terceiro.

No sexo masculino, apenas podemos encontrar diferenças significativas

no levantar da cadeira, levantar, andar 2,44m e voltar a sentar, 2 minutos de

step e nos dois testes de flexibilidade. Na flexão do antebraço, a tendência

continua a ser a diminuição do seu valor ao longo da idade, pese embora sem

diferenças significativas. Ao invés do que verificamos anteriormente, o valor de

IMC aumenta do grupo de 60-69 anos, decrescendo depois o seu valor com a

avançar da idade.

De seguida, procurámos inferir acerca do comportamento dos valores

médios do IMC e das várias componentes de ApF avaliadas através da SFT,

tanto no grupo de idosos institucionalizados (quadro 17) como no grupo dos

idosos a residir na comunidade (quadro 18).

Quadro 17. Valores médios do índice de massa corporal e das várias

componentes da ApF do Grupo institucionalizado em função da idade (média +

desvio padrão, valor de p).

60-69 70-79 > 80 p

IMC 27.60 3.51 27.17 4.32 28.45 4.68 0.360

Chairst 10.48 2.94 10.44 3.03 8.71 4.01 0.035

Armcurl 11.24 4.91 12.71 4.36 11.44 3.96 0.268

Chsrea -9.90 9.70 -8.59 11.10 -11.18 11.97 0.540

Up.go 10.30 3.84 11.50 4.01 14.61 6.23 0.001

Bcscrat -25.47 12.82 -25.09 13.89 -27.20 15.19 0.764

Step2min 113.00 40.80 115.25 32.13 102.07 37.78 0.195
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Quadro 18. Valores médios do índice de massa corporal e das várias

componentes do Grupo não institucionalizado. da ApF em função da idade

(média + desvio padrão, valor de p).

60-69 70-79 > 80 p

IMC 28.96 4.64 27.42 3.88 28.09 3.95 0.059

Chairst 13.91 3.16 13.44 3.54 12.38 2.32 0.222

Armcurl 14.52 3.19 14.33 3.82 14.23 4.95 0.917

Chsrea -1.40 9.80 -4.61 10.48 -7.37 9.91 0.025

Up.go 6.30 1.60 6.60 1.58 9.95 3.00 0.000

Bcscrat -13.64 10.49 -13.82 11.70 -18.50 11.37 0.312

Step2min 154.45 43.99 141.21 44.32 129.85 51.21 0.042

Após a análise dos quadros anteriores, podemos constatar que o

comportamento dos níveis médios de cada uma das componentes avaliadas

está um pouco desfasada do total da amostra (quadro 14).

Assim, no GI, apenas ao nível do IMC e dos testes sentar e levantar da

cadeira, levantar, andar 2,44m e voltar a sentar é que o comportamento dos

sujeitos é semelhante, especialmente nestes dois últimos, onde as diferenças

continuam a ser significativas. Nos restantes testes, temos algumas oscilações

inesperadas do grupo de 60-69 anos para o grupo de 70-79 anos, com estes

últimos a apresentarem resultados superiores, embora não significativos, o que

não aconteceu quando comparámos a amostra total.

No que se refere ao quadro 18, ou seja, no GNI, os resultados já são

mais próximos dos encontrados para o total da amostra, mantendo-se a

tendência do grupo de 60-69 anos apresentar resultados superiores, seguido

do grupo e 70-79 anos, sendo o grupo de idosos com 80 ou mais anos a

apresentarem os piores resultados. Relativamente aos testes sentar e alcançar,

levantar, andar 2,44m e voltar a sentar e ao 2 minutos de step no próprio lugar,

os resultados continuam a apresentar diferenças significativas. Nos restantes,

as diferenças não são significativas.
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7. Discussão

Como já referimos anteriormente, neste estudo procurámos comparar e

avaliar a ApF de idosos institucionalizados e não institucionalizados, isto numa

fase inicial. Esta necessidade surgiu do facto dos idosos não institucionalizados

serem apontados pela literatura como possuidores de níveis superiores de AF

face aos idosos institucionalizados, o que poderá sugerir um nível de ApF mais

elevado (Henry et al., 2001).

A nossa amostra foi constituída por dois grupos: grupo de idosos não

institucionalizados (GNI), inseridos na comunidade, e um grupo de idosos

institucionalizados (GI) inseridos em lares ou centros de dia.

Assim, de acordo com a literatura, os sujeitos do GNI tendem a ser mais

robustos e saudáveis do que o GI, para o mesmo intervalo de idade, pelo facto

de ter a oportunidade de manter as suas tarefas diárias e de, em princípio, lhes

ser proporcionada uma vida mais activa junto da comunidade em geral

(McPherson, 1994; Henry et al., 2001). Pelo contrário, o GI, pelo facto de

estarem inseridos nas instituições, onde as oportunidade para manterem o

estilo de vida activo e habitual são bastante limitadas, apresentam níveis de

autonomia e de actividades do dia-a-dia mais baixos (McPherson, 1994; Henry

et al., 2001).

Segundo os resultados obtidos neste estudo (quadros 8 a 10), podemos

constatar que, de facto, o GNI apresentou valores de ApF estatisticamente

superiores em praticamente todas as componentes da ApF (excepto no IMC

onde as diferenças não foram significativas) em comparação com o GI, quer no

total da amostra, quer comparando os dois grupos em função de cada sexo.

Assim, de acordo com estes resultados, e partindo do pressuposto que

os idosos institucionalizados possuem níveis mais baixos de AF não-formal,

podemos inferir que a AF, quer formal, quer não-formal parece estar

positivamente relacionada com a ApF e funcional neste extracto etário. Neste

sentido, as actividades físicas (formais e não-formais) devem ser incentivadas

neste escalão etário, particularmente naqueles sujeitos que se encontram

institucionalizados, no sentido de manter e/ou melhorar os diferentes
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componentes da ApF e funcional determinantes para a autonomia e qualidade

de vida do idoso.

No seguimento do nosso estudo, decidimos comparar os níveis de ApF

entre o sexo masculino e o sexo feminino (quadros 11 a 13). Aqui, verificamos

que os idosos do sexo masculino apresentaram valores médios superiores na

maioria das componentes da ApF, excepção feita aos dois testes de

flexibilidade. Contudo, apenas nestes e no teste de 2 minutos de step é que as

diferenças foram significativas.

Quando comparamos os sexos apenas em relação ao GI, encontramos

uma maior supremacia pelo sexo feminino, que apresenta melhores

performances nos testes de força e flexibilidade, embora apenas

significativamente nestes últimos. No teste de resistência, o sexo masculino

continua a apresentar resultados superiores e significativos.

Relativamente ao GNI, os resultados são bastante semelhantes aos da

amostra total. A única diferença prende-se na comparação dos sexos no GNI,

onde se notam ainda diferenças significativas no teste de força superior,

embora no teste de força inferior praticamente também o sejam. Em ambos os

casos com os melhores resultados foram apresentados pelo sexo masculino.

Vários estudos nacionais e internacionais corroboram estes dados,

apesar de não termos encontrado nenhum onde comparassem os sexos em

função do grupo a que pertenciam (institucionalizado ou não institucionalizado),

pelo que nos iremos reportar sobretudo aos dados da amostra total.

Por último, dividimos a nossa amostra em três grupos etários: 60-69, 70-

79 e >80 anos, à semelhança de Rikli e Jones (1999), por ser o tipo de divisão

mais consistente e lógico de acordo com a distribuição da nossa amostra.

Assim, podemos verificar uma diminuição dos valores médios das

componentes da ApF ao longo da idade, excepto no IMC, onde houve um

declínio do grupo de 60-69 anos para o seguinte, surgindo um novo aumento.

Em todos os testes as diferenças encontradas foram significativas.
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Relativamente às comparações relativamente ao sexo e ao grau de

institucionalização, a tendência continuou a ser da ApF decrescer com o

aumento da idade, excepção feita ao GI, onde o grupo intermédio apresentou

os melhores resultados.

Vários estudos foram realizados procurando avaliar o comportamento

dos valores das componentes da ApF ao longo da idade. Apesar de nem todos

os estudos terem seguido a mesma estratificação etária que nós utilizamos

neste estudo, pensamos que a comparação se torna pertinente, na medida em

que poderemos verificar qual a variação na ApF ao longo da idade.

Iremos então de seguida debruçar-nos sobre cada componente avaliada,

de forma a poder discutir os resultados obtidos neste estudo.

7.1. Força

Relativamente à avaliação da força, foram realizados os testes de flexão

do antebraço (força dos MS) e de sentar e levantar da cadeira (força dos MI).

Pela análise dos resultados, pudemos constatar que o GNI apresentou

resultados estatisticamente superiores aos do GI.

Relativamente à comparação entre estes dois grupos, em função do

sexo, Pinto (2003) também encontrou diferenças significativas entre praticantes

e não praticantes de AF na generalidade dos casos, exceptuando o teste de

força dos MI, onde os praticantes apresentaram resultados superiores mas não

significativos.

Outros estudos corroboraram os nossos resultados, como os de Tribess

e Virtuoso Jr. (2004) e Candeias (2006), onde o grupo dos idosos não

institucionalizados apresentou índices de força estatisticamente superiores,

tanto nos MS como nos MI.

Num estudo semelhante, embora comparando praticantes de AF com

não praticantes de AF, Pinto (2003) constatou os mesmos resultados, com os

idosos mais activos a apresentarem valores significativamente superiores de

força. Também Puggaard et al. (1994), numa pesquisa de 5 meses, de forma a

avaliar o efeito da prática de AF em sujeitos idosos, Cavani et al. (2002), num
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estudo de 6 meses com 62 idosos dos 60 aos 83 anos, e Vincent e Braith

(2002), com um programa de 6 semanas em idosos dos 60 aos 79 anos,

analisaram o efeito de um programa de treino de resistência de intensidade

moderada em idosos, verificando melhorias significativas na força dos MS e MI.

Esta diferença poderá ser explicada pela diferença na quantidade de AF

diária existente entre estes dois grupos. Assim, a literatura refere que os idosos

institucionalizados, pelo estilo de vida associado à inactividade física, com uma

reduzida execução de tarefas do dia-a-dia, que a própria instituição onde estão

inseridos lhes proporciona, tendem a ser menos robustos e saudáveis que os

idosos a viverem na comunidade (Jones et al., 1999; Henry et al., 2001).

Como tal, o nosso estudo vai de encontro a esta premissa, apresentando

o GNI, com um estilo de vida mais activo, valores médios superiores nesta

componente da ApF.

No que se refere à comparação entre sexos, pudemos constatar que o

sexo masculino apresentou resultados superiores aos do sexo feminino, pese

embora sem diferenças significativas. Contudo, quando referenciados aos GI

ou GNI, o sexo masculino apenas apresentou resultados superiores neste

último, com diferenças significativas apenas ao nível da força superior. No GI,

foi o sexo feminino a apresentar os melhores resultados, embora sem serem

significativos.

Vários estudos suportam os resultados que obtivemos para o total da

amostra e para o GNI, como o de Heuvelen et al. (1998), que efectuaram uma

pesquisa em 624 adultos e idosos, 274 do sexo masculino e os restantes 350

do sexo feminino, dos 57 aos 91 anos. Sendo a força dos MS e MI alguns dos

parâmetros avaliados, os autores verificaram neste estudo que o sexo

masculino apresentou valores superiores. Também Cãmina et al. (2001), no

seu estudo com 804 idosos do s65 aos 85 anos e Demura et al. (2003), na sua

pesquisa com 1042 idosos dos 60 aos 89 anos, demonstraram que o sexo

masculino evidenciou uma melhor performance na força superior,

comparativamente ao sexo feminino.
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Estes resultados vão de encontro às nossas expectativas, na medida em

que, segundo o que pudemos verificar na literatura, o declínio dos níveis de

força ao longo do processo de envelhecimento é mais pronunciado nas

mulheres do que nos homens (Rook et al., 1992, cit. por Carvalho e Soares,

2004). Assim, para além do sexo masculino apresentar níveis superiores de

força relativamente às mulheres, a diminuição dos níveis desta capacidade

também é menor comparativamente ao sexo feminino. Como tal, será natural

verificarmos que, mesmo em idosos, os homens continuem a demonstrar os

melhores resultados.

Como já referimos, esta superioridade masculina não se verifica no GI,

onde é o sexo feminino que apresenta melhores resultados, para os quais não

encontramos quaisquer justificações na literatura. Contudo, visto tratar-se do

GI, significa que nos estamos a referir aos idosos residentes em lares ou

centros de dia. Provavelmente os resultados possam ter sido influenciados pelo

facto de serem as mulheres que mais conseguem continuar com as actividades

do quotidiano como, por exemplo, cozinhar, lavar a roupa, lavar a loiça, etc.

Quando avaliamos a ApF em função da idade, constatámos existirem

diferenças significativas entre os grupos, apresentando as mesmas um declínio

progressivo ao longo da idade. Estes resultados foram parcialmente

comprovados quando comparámos a amostra em função do sexo e em função

do grupo. Assim, encontramos uma diminuição significativa ao longo da idade

no sexo feminino e no sexo masculino, apenas no teste de levantar e sentar na

cadeira. Ainda no sexo masculino, no teste de avaliação da força superior, e no

GNI, em ambos os testes, foi verificado um declínio desta componentes,

embora não significativo. Relativamente ao GI, verificamos um dado curioso,

com o grupo dos 70-79 anos a apresentar os melhores resultados, embora não

significativos.

Está explícito na literatura que a força muscular diminui com o avanço da

idade (Norman, 1995; Hakkinen et al., 1998; Soares e Carvalho, 2001), facto

esse que também pudemos constatar no nosso estudo.
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Também Pinto (2003) obteve resultados semelhantes aos nossos, onde

ficou patente uma diminuição na componente de força superior e inferior.

Também na investigação de Rikli e Jones (1999) em 190 adultos idosos,

com uma divisão semelhante à nossa (3 grupos etários: 60-69, 70-79, 80-89

anos de idade), foram encontradas diferenças estatisticamente significativas

nas componentes da força superior (p=0,007) e inferior (p=0,013).

Num estudo paralelo, Labarque et al. (2002) pretendeu comparar os

valores médios de força dos MS entre adultos jovens e adultos idosos,

apresentando estes os níveis mais baixos. Na intenção de avaliar apenas a

força dos MI em adultos idosos, Jones et al. (1999) verificaram um declínio ao

longo da idade.

Após termos verificado estes dados, pensamos que este declínio poderá

dever-se à deterioração de algumas actividades diárias, tais como caminhar,

levantar e sentar da cadeira, cozinhar, ir às compras, entre outras.

Os nossos resultados vão assim de encontro à literatura e aos estudos

realizados, denotando-se uma diminuição ao longo da idade, certamente

devido ao fenómeno de sarcopénia. Contudo, este último ponto de referência,

em que o grupo dos 70-79 anos, no GI, apresentaram melhores resultados aos

do grupo mais jovem não deixa de ser surpreendente, visto que a literatura

aponta para um declínio acentuado a partir da 7ª década de vida (Larson et al.,

1979; Cunningham e Paterson, 1990; Spirduso, 1995; Lynch et al., 1999;

Hughes et al., 2001). Contudo, este grupo, como poderemos verificar mais à

frente, apresentou valores superiores em todas as componentes, o que

também constituiu um factor de surpresa.

Em suma, o desuso e a inactividade física têm sido apontados como os

principais factores que levam à diminuição da força com o avançar da idade

(Cunningham e Paterson, 1990; Spirduso, 1995; Rikli e Jones, 1999), mas que

pode ser melhorada com a AF (Cavani et al., 2002; Lima 2002; Teixeira, 2002;

Vincent e Braith, 2002; Toraman et al, 2004).

Outro ponto interessante e que já referimos anteriormente neste

trabalho, é que a diminuição da força é não apenas específica de cada

indivíduo, mas também de cada grupo muscular, apresentando os MI uma
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diminuição mais acentuada da força comparativamente aos MS (Lynch et al.,

1999; Rikli e Jones 1999; Rodrigues, 2000; Hughes et al., 2001; Izquierdo et

al., 2001; Cavani et al., 2002; Marzilli et al., 2004).

Em concordância estes estudos, no nosso estudo pudemos verificar que

os níveis médios de força dos MS foram sempre superiores aos dos MI. O

mesmo verificaram Pinto (2003), Santos (2003) e Candeias (2006), nos seus

estudos.

Estes valores inferiores de força dos MI, comparativamente aos MS, não

deixa de ser algo previsível, especialmente no GI e no grupo dos idosos com

mais de 80 anos, uma vez que podemos associar a sua diminuição ao longo da

idade à inactividade física e, consequentemente, à diminuição das actividades

da vida diária, como caminhar ou subir escadas, entre outras (Garcia, 2001;

Jones et al., 1999; Kubo et al., 2003).

Contudo, este é um ponto preocupante, uma vez que a diminuição da

força dos MI interfere, como acabámos de referir, com a capacidade de

executar determinadas tarefas diárias, assim como também afecta

negativamente a velocidade de locomoção, a mobilidade e o equilíbrio,

aumentando a probabilidade de quedas e fracturas (Dutta, 1997; Campbell et

al., 1999; Meuleman et al., 2000; Westhoff et al., 2000).

Deste modo, podemos afirmar que maiores níveis de força estão

positivamente relacionados com uma maior probabilidade de concretizar as

tarefas do quotidiano de uma forma independente e autónoma, mantendo a

qualidade de vida (Veríssimo, 1999).

É por tudo isto que a força se assume como um dos parâmetros

funcionais mais relevantes (se não mesmo o mais relevante) para os idosos,

sendo o seu treino de extrema importância, assumindo um papel essencial na

manutenção e promoção da saúde, assim como na sua autonomia na

realização das tarefas do quotidiano e, consequentemente, na melhoria da sua

qualidade de vida (Carvalho, 2001).
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7.2. Flexibilidade

A flexibilidade está presente nas mais simples tarefas diárias, desde o

pentear o cabelo até apertar os cordões dos sapatos. O declínio desta

capacidade ao longo do processo de envelhecimento leva a que os indivíduos

idosos percam a sua independência funcional (Matsudo et al., 2000). À

semelhança da força, também em relação à flexibilidade são apontados o

desuso e a inactividade física como principais factores responsáveis do seu

declínio mais acentuado (Spirduso et al., 2005), embora este processo possa

ser revertido ou, pelo menos, atenuado, através de um estilo de vida activo

(Cavani et al., 2002).

Relativamente a esta capacidade, no nosso estudo, o GNI apresentou

níveis estatisticamente superiores face ao GI, tanto na flexibilidade inferior

(sentar e alcançar), como na flexibilidade superior (alcançar atrás das costas).

Estes resultados vão de encontro aos encontrados por Santos (2003) e

Candeias (2006), onde também foram encontradas diferenças estatisticamente

significativas entre os dois grupos, com os idosos do GNI a apresentarem os

melhores resultados.

Estudos paralelos, comparando idosos praticantes de AF com idosos

não praticantes de AF, demonstraram que o primeiro grupo (que podemos

comparar, no nosso estudo, ao GNI) apresentou valores superiores de

flexibilidade, quer superior, quer inferior. Assim, os nossos resultados poderão

ser comparados e comprovados com os de Cavani et al. (2002), Lima (2002) e

Silva (2003), que, nos seus estudos com adultos idosos pretendendo

determinar os efeitos de um programa de AF, também encontraram uma

superioridade significativa dos praticantes de AF sobre os não praticantes,

relativamente à flexibilidade. Contudo, Pimenta (2002) e Pinto (2003)

concluíram nos seus estudos que, apesar dos praticantes de AF obterem

valores superiores de flexibilidade, estes não foram estatisticamente

significativos.

Sendo esta componente da ApF bastante influenciável pelo

sedentarismo e inactividade física, entendemos que os nossos resultados vão
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de encontro às nossas expectativas, com os idosos activos a apresentarem

valores superiores.

Aprofundando o nosso conhecimento na literatura, esta aponta para que

as mulheres sejam mais flexíveis que os homens (Corbin, 1984; Holland et al.,

2002). No nosso estudo, o sexo feminino revelou performances

significativamente superiores nos dois testes de flexibilidade. Estes resultados

acompanham os de Walker et al. (1984), Heuvelen et al (1998), Cãmina et al.

(2001), Pinto (2003), assim como os de Castro et al. (2001) e Demura et al.

(2003), que confirmam os nossos relativamente à flexibilidade dos MI,

mostrando que os valores destas componentes foram significativamente

superiores no sexo feminino.

Neste ponto, a literatura e os estudos encontrados são inflexíveis ao

afirmarem que os maiores índices de flexibilidade são apresentados pelo sexo

feminino, desde tenra idade, até à terceira idade, o que acabámos por

constatar no nosso estudo.

Relativamente ao seu comportamento ao longo da idade, esta

componente apresentou um declínio significativo ao longo dos três grupos de

idade, excepto no GNI, onde apenas se verificaram diferenças significativas na

flexibilidade inferior e, no GI, onde não se encontraram diferenças significativas

em nenhum destes testes, e com o grupo dos 70-79 anos a apresentar os

melhores resultados na flexibilidade dos MI.

Sabendo nós que o processo de envelhecimento afecta os tecidos ósseo

e muscular, o que leva a uma diminuição significativa da flexibilidade articular

ao longo da idade (ACSM, 1998), os nossos resultados vão de acordo com

outros resultados demonstrados em diversos estudos.

Shephard et al. (1990) e Roach e Miles (1991), nos seus estudos

comparando adultos jovens com adultos idosos, verificaram uma redução da

flexibilidade ao longo da idade, sendo as diferenças significativas.

Resultados semelhantes foram apresentados por Jones et al. (1999) e

Rikli e Jones (1999) e Heuvelen et al. (2002), que, tal como nós, utilizando a
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SFT e dividindo a amostra com 3 grupos etários, encontraram diferenças

significativas nos testes flexibilidade para os MS e inferiores. Os resultados

foram semelhantes tanto para a amostra total, como para o sexo feminino e

masculino.

Contudo, outros autores como Walker et al. (1984), Bassey et al. (1989)

e Vandervoot et al. (1992) não encontraram diferenças significativas na

flexibilidade, ao longo da idade, mas apenas uma ligeira diminuição. Também

Pinto (2003) não encontrou tais diferenças na flexibilidade inferior, tendo esta

aumentado do primeiro para o segundo grupo etário. Também estes resultados

foram realizados em função de cada sexo, mantendo-se os mesmos

resultados. Em termos de literatura, continuamos sem encontrar quaisquer

referências relativamente ao comportamento da ApF ao longo da idade, em

função do seu grau de institucionalização ou de prática desportiva.

Relativamente aos resultados obtidos, podemos afirmar que estes vão

de encontro às nossas expectativas, pese embora nem todos os estudos

consultados tivessem obtido as mesmas diferenças significativas. Contudo,

torna-se inegável que a flexibilidade decresce ao longo da idade. Mais uma

vez, no GI, o grupo intermédio voltou a apresentar os melhores resultados.

Para tal, não temos uma justificação plausível, na medida em que a literatura

afirma que a flexibilidade decresce gradualmente ao longo da idade. contudo,

estes resultados, assim como os da força, irão influenciar os resultados das

restantes componentes, tal como poderemos verificar de seguida.

Hurley e Hagberg (1998) e Holland et al. (2002), referem que um estilo

de vida activo, aliado a hábitos nutricionais adequados, estão intimamente

relacionadas a níveis de flexibilidade moderada a alta.

Como tal, um programa de AF regular e devidamente orientado poderá

retardar ou diminuir os efeitos deletérios inerentes ao processo de

envelhecimento sobre esta capacidade, aumentando a sua autonomia

funcional, logo, melhorando a sua qualidade de vida.
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7.3. Agilidade/Equilíbrio Dinâmico

A agilidade/equilíbrio dinâmico é uma das componentes mais

importantes para a realização das tarefas do dia-a-dia, na medida em que se

assume como uma necessidade primária para uma maior mobilidade e

funcionalidade (Mota e Carvalho, 2001). Assim, a perda da mobilidade física

pode levar à dependência funcional (Potter et al., 1995; Kirkendall e Garret,

1998).

A importância da manutenção de um nível elevado de agilidade/

equilíbrio dinâmico prende-se com a sua relação com a ocorrência de quedas

(Carter et al., 2001).

As quedas são um dos problemas mais sérios associados à idade

avançada, assim como um dos maiores problemas de saúde pública, dadas as

suas consequências na morbilidade e mortalidade (Daley e Spinks, 2000;

Carter et al., 2001).

Ao longo do processo de envelhecimento, o equilíbrio vai-se

deteriorando, as reacções ficam mais lentas e a coordenação menos eficaz

(Spirduso, 1995; 2005). Contudo, um estilo de vida fisicamente activo poderá

resultar na melhoria dos níveis desta componente, combatendo o seu declínio

e, consequentemente, a incapacidade funcional do idoso (Barreiros, 1999;

Amundsen, 1999; Daley e Spinks, 2000; Cavani et al., 2002; Toraman et al.,

2004).

Pelo contrário, os idosos inactivos pouco solicitam esta componente,

sendo que este desuso aumenta exponencialmente a sua degradação.

Neste estudo, ao compararmos um grupo de idosos activo (GNI) com um

grupo de idosos inactivos (GI), pretendemos verificar se existem diferenças

entre ambos em relação à agilidade/equilíbrio dinâmico, tal como nos é dito

pela literatura.

Se o GI é o grupo supostamente mais inactivo, com índices mais baixos

de actividades da vida diária e de ApF, então deverá apresentar níveis

inferiores face ao GNI. Para tal, em muito contribui a diminuição da força dos

MI que os idosos inactivos experimentam, e que já pudemos constatar
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(Spirduso, 1995; 2005; Dugailly, 2000; Kaplanski et al., 2000; Mignolet, 2000),

na medida em que já vários estudos puderam comprovar a correlação entre

estas duas componentes (Brandon et al., 2000; Meuleman et al., 2000;

Westhoff et al., 2000).

Estas evidências foram comprovadas, ou seja, o GNI apresentou sempre

valores médios superiores e estatisticamente significativos desta componente,

sendo esta avaliada através do teste levantar, andar 2,44m e voltar a sentar.

Os nossos resultados vão de encontro aos de Candeias (2006) onde o

GNI, mais activo, alcançou índices de agilidade/equilíbrio dinâmico

estatisticamente superiores aos do GI.

Voltando a fazer um traço paralelo entre o nosso estudo e outros em que

foram comparados praticantes com não praticantes de AF, podemos verificar

tendências semelhantes. Assim, Puggaard et al. (1994), Perrin et al. (1999),

Cavani et al. (2002), Festas (2002), Lima (2002), Petiz (2002) e Pinto (2003)

também encontraram diferenças significativas entre o grupo mais activo e o

menos activo, com os melhores índices de agilidade/equilíbrio dinâmico a

serem apresentados pelos primeiros.

Parece-nos aqui inegável que esta componente é fortemente

influenciada pela adopção de um estilo de vida activo. Além disso, surge como

consequência directa dos valores de força e flexibilidade superiores que os

idosos do GNI apresentaram e que pudemos verificar anteriormente.

Relativamente à comparação entre sexos, os homens demonstraram

mais uma vez valores superiores relativamente às mulheres, apesar de não

terem sido registadas diferenças significativas. Resultados semelhantes foram

encontrados nos estudos de Heuvelen et al. (2002) e Pinto (2003), onde

também não foi encontrada uma superioridade significativa do sexo masculino.

Já no estudo de Lopes (1996), com o objectivo de verificar o comportamento da

ApF em indivíduos dos 46 aos 92 anos de idade, de ambos os sexos, foram

encontradas diferenças significativas nesta componente, com os homens a

apresentarem os melhores resultados.
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Estas diferenças entre sexos poderá dever-se à estreita ligação entre a

força e a agilidade/equilíbrio dinâmico (Brandon et al., 2000; Meuleman et al.,

2000; Westhoff et al., 2000). Assim, sendo que os homens apresentam índices

superiores de força, tanto superior como inferior, é natural que também

tivessem obtido os melhores resultados no teste de agilidade.

Relativamente à comparação em função do grupo etário, esta

componente foi a única que apresentou um resultado semelhante ao longo de

todas as comparações que fizemos neste capítulo da avaliação do

comportamento da ApF ao longo da idade, apresentando sempre uma

diminuição progressiva e significativa ao longo dos três grupos de idade.

Outros estudos consultados também evidenciam este comportamento,

como os de Rudsill e Toole (1993) e Pinto (2003), todos eles evidenciando um

declínio progressivo e significativo ao longo da idade.

Petiz (2002), no seu estudo com adultos idosos, verificou uma

diminuição progressiva e significativa ao longo da idade na sua amostra, bem

como Teixeira (2002) que utilizando uma amostra de 212 adultos e idosos,

divididos por dois grupos de idades (58-65 e 66-84), verificou que o grupo mais

velho obteve um desempenho inferior.

Na pesquisa de Rikli e Jones (1999), com 190 idosos divididos em 3

grupos (60-69; 70-79; 80-89), também encontraram diferenças significativas

entre os grupos, nesta componente, notando-se um declínio gradual.

Demura et al. (2003), utilizando também uma divisão em três grupos

etários (60-70; 75-80; >80), com idades compreendidas entre os 60 e os 89

anos, verificou uma diminuição progressiva e gradual ao longo da idade, com o

grupo mais velho a apresentar as maiores percentagens de declínio.

Estando o equilíbrio intimamente ligado com a força e a flexibilidade, vai

diminuindo ao mesmo ritmo destas ao longo do processo de envelhecimento,

também com maior acentuação a partir da 6ª década (Spirduso, 1995; Dugailly,

2000; Kaplonski et al., 2000; Mignolet, 2000; Carvalho e Soares, 2004). Como

verificamos, nos estudos de Rikli e Jones (1999), Petiz (2002) e Demura et al.

(2003), os autores verificaram um declínio ainda mais acentuado a partir dos 80
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anos de idade. Como tal, os nossos resultados surgem neste seguimento,

demonstrando que esta componente vai diminuindo ao longo da idade, como

sequência do declínio que também já verificamos na força e flexibilidade dos

MI.

Deste modo, e de acordo com a literatura mais recente, recomenda-se

que a concepção dos programas de exercício físico para pessoas idosas

contenham actividades de coordenação e agilidade/equilíbrio, de forma a

prevenir possíveis quedas e fracturas (Dugailly, 2000; Rkli e Jones, 2001;

Sardinha e Batista, 2001).

7.4. Resistência Cardiovascular

A resistência cardiovascular, apesar de não aparentar ser uma

componente tão intimamente ligada a uma maior independência e autonomia

como as demais já tratadas anteriormente, está associada a certas limitações

funcionais na execução das tarefas do quotidiano (Evans, 1995), podendo as

suas mudanças ser atenuadas e, eventualmente, revertidas com a AF

(Norman, 1995; Spirduso, 1995; Mazzeo et al., 1998; Heuvelen et al., 1998;

Oja, 2001; Zang et al., 2003; Toraman et al., 2004).

Segundo Astrand (1992), esta AF não deverá ser encarada apenas na

sua forma codificada, mas também na sua forma espontânea, diária e informal,

na medida em que até esta está positivamente associada com a aptidão

cardiorespiratória, assim como também com a maior parte das componentes da

ApF (Heuvelen et al., 1998).

Posto isto, será de esperar que os sujeitos mais activos demonstrem

níveis superiores ao nível desta capacidade face ao GI, os quais adquirem um

estilo de vida de repouso, aumentando assim as suas limitações de ordem

funcional que diminuem a ApF com o passar da idade

Neste sentido, os nossos resultados mais uma vez apontam o GNI a

evidenciar resultados estatisticamente superiores aos do GI. Também

Candeias (2006) observou o mesmo, utilizando o mesmo teste que nós, o teste
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de 2 minutos de step, ou seja, o GNI apresentou índices de resistência

cardiovascular estatisticamente superiores.

Resultados semelhantes foram encontrados por Cavani et al. (2002),

Lima (2002), Pimenta (2002) e Pinto (2003), comparando idosos activos com

idosos inactivos quanto à resistência cardiovascular. Os seus resultados

evidenciaram que os primeiros apresentavam uma melhor performance, com

diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos. Já Boileau et al.

(1999), no seu estudo em adultos idosos, não encontraram diferenças

significativas, apesar de concluírem que a AF induziu melhorias significativas.

Comparando os dois sexos, encontramos diferenças significativas entre

homens e mulheres, com o sexo masculino a apresentarem os melhores

resultados, sendo os mesmos significativos. Os nossos dados vão de encontro

aos resultados de Heuvelen et al. (1998), onde também foram encontradas

diferenças significativas entre os dois sexos. Contudo, nos estudos de Pimenta

(2002) e Pinto (2003), nos quais utilizaram o mesmo instrumento de avaliação

que nós, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre

os sexos para esta componente, apesar dos homens apresentarem níveis

superiores, não tendo os autores avançado qualquer explicação para tal.

Contudo, pensamos que esta incoerência encontrada na literatura

advém do facto desta capacidade ser bastante utilizada no dia a dia, pese

embora a literatura aponte para que as mulheres apresentem, na generalidade,

índices inferiores, o que foi notório em todos os estudos referidos.

No que se refere ao comportamento ao longo da idade, verificamos

haver um declínio ao longo da mesma, sendo as diferenças entre os 3 grupos

significativas. Os resultados assim se mantiveram nas comparações seguintes,

com apenas a excepção no GI, onde o grupo intermédio apresentou os

melhores resultados, embora sem significado estatístico.

Este resultado surge como uma sequência lógica do facto deste grupo

também ter apresentado resultados superiores relativamente à força e

flexibilidade dos MI, os quais são importantes para garantir um padrão de
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marcha aceitável para o idoso. Assim, índices superiores nestas componentes

têm como consequência uma maior capacidade de resistência face aos outros

grupos etários considerados.

Nos estudos encontrados, pudemos ver que Pinto (2003) também

verificou uma diminuição significativa na resistência cardiovascular (p=0,003)

entre os dois grupos etários da sua amostra. Ainda neste sentido, Rikli e Jones

(1999) também encontraram diferenças substanciais (p=0,0001) entre os 3

grupos que utilizaram para a sua pesquisa.

Face a estes resultados, podemos então concluir que a resistência

cardiovascular declina com a idade, sendo as diferenças significativas. Tal

facto deve-se ao comportamento semelhante apresentado pelas componentes

força e flexibilidade dos MI. Da mesma forma que valores mais elevados no

grupo 70-79 anos, no GI, levou a que este apresentasse os melhores

resultados, também o declínio progressivo ao longo da idade tanto no GNI,

como na comparação entre sexos, explica o comportamento da resistência

cardiovascular com o avançar dos anos.

Perante estes resultados, poderemos concluir que maiores níveis de AF

engrandecem a resistência cardiovascular do idoso, necessária para a

independência funcional, a realização de muitas actividades da vida diária e a

diminuição da prevalência de muitas doenças, particularmente as

cardiovasculares e respiratórias, associadas à idade.

7.5. Composição Corporal

Para o estudo da composição corporal, foram avaliados o peso e a altura

dos idosos da nossa amostra, de forma a obter o IMC, pois este tem sido

indicado como um forte indicador do estado da composição corporal dos

indivíduos (Rikli e Jones, 1999; Spirduso et al., 2005). Ao aumento do IMC

estão associados diferentes factores de risco de uma ampla variedade de

doenças, como as DCV, a diabetes tipo II e a hipertensão (Howley e Franks,

1997; ACSM, 1998; Mcardle et al., 1998; Blair, 1999).
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No nosso estudo, contrariamente àquilo que nos diz a literatura, foi o GI

que apresentou os índices de IMC ligeiramente mais baixos e, por isso, mais

favoráveis, quer relativamente ao total da amostra, quer relativamente à

comparação em função de cada sexo. Contudo, essas diferenças não foram

significativas.

Já no estudo de Candeias (2006), foi o GNI a apresentar um índice

superior nesta componente, embora não significativo. Outros estudos

confirmam este, ou seja, contradizem o nosso. Assim, nos estudos de Alves

(2001), Puggaard (2001), e Pinto (2003), foram também os idosos activos o

grupo que apresentou um IMC inferior, apesar das diferenças mínimas entre

estes e o grupo inactivo.

Relativamente à comparação entre sexos, o sexo masculino apresentou

um nível ligeiramente superior face ao sexo feminino, pese embora sem

diferenças significativas. Também Cãmina et al. (2001) e Pinto (2003)

encontraram resultados semelhantes, ou seja, um ligeiro predomínio do sexo

masculino. Contudo, nos estudo de Martins (1999) e Botelho (2002), os autores

verificaram justamente o oposto, ou seja, que eram as mulheres quem

apresentava os melhores resultados.

Apesar destes resultados, devemos ter em conta que, apesar de ser

muito utilizado, o IMC apresenta algumas restrições sobretudo neste escalão

etário, na medida em que os idosos tendem a ter uma maior percentagem de

gordura e menor massa muscular comparativamente aos jovens com o mesmo

índice de massa corporal, especialmente nos homens (Horber et al., 1997).

Além disso, este parâmetro torna-se bastante falível em pessoas muito baixas,

como foram exemplo alguns dos sujeitos e, certamente, de muitos idosos

participantes nos estudos referidos anteriormente.

Quando comparamos a nossa amostra em função do escalão etário,

obtivemos resultados mais inconstantes, verificando-se um aumento seguido

de uma diminuição deste parâmetro ao longo da idade para o sexo masculino e

o GNI, apresentando o total da amostra, o sexo feminino e o GI uma
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configuração oposta. Em termos de diferenças significativas, apenas as

encontramos relativamente à amostra total e ao sexo feminino.

Contrariamente ao nosso estudo, Pinto (2003) verificaram que, tanto no

total, como em ambos os sexos, o valor de IMC diminuiu progressivamente

com a idade.

Os nossos dados são, em parte, confirmados pelos de Bemben et al.

(1995), Rikli e Jones (1999) e Martins (1999). No caso do primeiro autor citado,

este concluiu que o valor de IMC aumenta até aos 70 e depois diminui. Já Rikli

e Jones (1999), na avaliação do IMC no seu estudo em idosos divididos em

três grupos, concluíram haver um aumento deste valor do primeiro para o

segundo grupo, seguido de uma diminuição para o terceiro grupo.

Também Martins (1999), utilizando a SFT, estudou a ApF segundo o

sexo e idade, dividindo a amostra igualmente em três grupos: 50-59, 60-69 e

70-79 anos, verificando que para o total e ambos os sexos houve um ligeiro

aumento para o 2º grupo e uma diminuição deste para o 3º. Estes resultados

comprovam os nossos, relativamente ao sexo masculino e GNI.

Contudo, o mais importante a retirar dos nossos resultados não será

propriamente quem obteve o melhor resultado, mas sim se ambos os sexos se

encontram ou não dentro da zona saudável. A classificação do National

Institute of Health (NIH) (2000) considera que, para um peso normal, os valores

do IMC dos indivíduos idosos se devem situar entre os 18,5 e 24,9 Kg/m2. Isto

quer dizer que os idosos que compõem a nossa amostra não se encontram

dentro deste intervalo, mas acima do mesmo, na zona de sobrepeso, tal como

Candeias (2006), no seu estudo onde também verificou a tendência dos idosos

apresentarem valores de IMC elevados.

Analisando os nossos resultados, devemos ter em conta que, apesar de

ser muito utilizado, o IMC apresenta algumas restrições sobretudo neste

escalão etário, tal como já fizemos referência.

Mesmo assim, pensamos que os resultados obtidos são preocupantes,

já que poderão ser prenunciadores de uma maior prevalência de certas

doenças, como a hipertensão, DCV e a diabetes tipo II.
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Concordando com a literatura que um dos factores que poderá levar ao

aumento da massa gorda é a inactividade física, a manutenção de um estilo de

vida activo e saudável assume-se como imperioso na população idosa, de

forma a promover a sua autonomia, funcionalidade, saúde e bem estar.
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8. Conclusões

Após a apresentação e discussão dos resultados, podemos concluir que:

 Existem diferenças estatisticamente significativas nos valores médios

de ApF entre os grupos GI e GNI, com os idosos pertencentes a este

último a apresentarem os melhores resultados:

- Estes dados foram posteriormente corroborados quando

comparámos igualmente os dois grupos, mas apenas em relação aos

idosos do sexo feminino e, depois, do sexo masculino;

 Não se verificaram diferenças significativas no IMC entre os idosos da

comunidade e institucionalizados

 Apenas foram encontradas diferenças estatisticamente significativas

entre os idosos do sexo feminino e os do sexo masculino

relativamente aos testes de flexibilidade, onde o sexo feminino

apresentou os melhores resultados e ao teste de 2 minutos de step no

lugar, apresentando os idosos do sexo masculino valores superiores

 Quando comparamos os dois sexos somente no GI, as diferenças

significativas continuam a revelar-se nos testes de flexibilidade e step

 Existem diferenças estatisticamente significativas nos testes de

flexibilidade, flexão do antebraço e dois minutos de step no lugar,

quando comparamos os dois sexos do GNI, apresentando as mulheres

resultados superiores e significativas nos testes de flexibilidade e os

homens nos restantes dois testes.

 Existem diferenças estatisticamente significativas na ApF entre os 3

escalões etários:
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- O grupo dos 60-69 anos apresenta os melhores resultados, indo a

prestação decrescendo ao longo dos anos, com os idosos de >80

anos a apresentar os piores resultados;

- Apenas no IMC é que o grupo 70-79 anos apresenta valores

superiores aos do grupo anterior; nos restantes os resultados

diminuem progressivamente.

 Existem diferenças significativas em todos os testes de ApF quando

comparamos os 3 escalões etários, relativamente ao sexo feminino:

- O comportamento é igual ao apresentado pelo total da amostra, com

a prestação a diminuir progressivamente ao longo da idade,

exceptuando no IMC, onde o grupo dos 70-79 anos continuam a

apresentar os melhores resultados, seguido do grupo de > 80 anos.

 Existem diferenças significativas na maioria dos testes de ApF quando

comparamos os 3 escalões etários, relativamente ao sexo masculino:

- Contudo, excepto no IMC, a prestação continua a diminuir

progressivamente ao longo da idade, sendo que as diferenças não

são significativas apenas no teste de flexão do antebraço;

 Existem diferenças significativas nos testes de levantar e sentar na

cadeira e levantar, andar 2,44m e voltar a sentar, quando comparamos

os 3 escalões etários, relativamente ao GI:

- Nestes testes a prestação continua a decrescer progressivamente

com a idade;

- Nos restantes testes, a prestação é inconstante, embora seja o grupo

intermédio a apresentar os melhores resultados, embora não

significativos.

 Existem diferenças significativas na ApF quando comparámos os 3

escalões etários no GNI:
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- Essas diferenças referem-se aos testes de sentar e alcançar, 2

minutos de step no lugar e levantar, andar 2,44m e voltar a sentar;

- Nos restantes testes, com a excepção do IMC, a tendência é de que

a prestação vai diminuindo ao longo da idade.

Assim e tendo por base os resultados do presente estudo, os idosos não

institucionalizados apresentam valores médios de ApF significativamente

superiores face aos idosos institucionalizados.

Outra conclusão que podemos retirar deste trabalho é o facto dos idosos

do sexo masculino tenderem a apresentar os valores superiores na ApF,

exceptuando nos testes de flexibilidade, onde as mulheres apresentam uma

melhor prestação. Além disso, as diferenças entre sexos são mais

pronunciadas nos idosos da comunidade comparativamente aos

institucionalizados.

Por último, quando comparámos a nossa amostra em função do seu

grupo etário, podemos notar que a grande tendência aponta da ApF diminuir

progressivamente ao longo da idade.

Estas evidências vão de encontro às nossas hipóteses previamente

delineadas, pelo que podemos concluir que estas elevam o facto do quanto é

importante implementar, de uma forma continuada, programas de AF regular

nas instituições para idosos (lares e centros de dia), de forma a melhorar a sua

ApF e, consequentemente, melhorar a sua autonomia nas tarefas do dia a dia.

A maioria dos idosos residentes continuam a desempenhar as suas

funções do quotidiano, em tarefas tão simples e triviais como vestir-se, tratar as

sua higiene, cozinhar, jardinar, etc. Contudo, quando nos referimos aos idosos

institucionalizados, vemos que muitos deles perdem o hábito de realizar estas

actividades, assumindo um estilo de vida sedentário, diminuindo a sua ApF e

funcional e assim a sua autonomia quotidiana.

Neste sentido, os idosos que são ou sempre foram sedentários deverão

ser estimulados à prática de exercício físico, pois com a prática regular do

mesmo, poderão garantir uma maior autonomia e diminuir os factores de risco

para níveis similares aos daqueles idosos que já praticam AF há vários anos.
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Assim, a AF deve ser fomentada para todos os idosos e não apenas

para os fisicamente mais capazes, uma vez que mesmo os idosos com

grandes limitações funcionais apresentam grandes benefícios, desde que os

exercícios sejam adaptados às suas capacidades e limitações.

Partindo então destas evidências, pensamos que este nosso estudo

poderá servir como mais uma ferramenta de apoio para futuros trabalhos e

investigações no âmbito da AF para a 3ª idade e, também, para contribuir para

a divulgação dos benefícios que esta comporta, de forma a que possamos dar

“mais vida aos anos” e não somente “mais anos à vida” a todos os idosos.
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9. Propostas para trabalhos futuros

Após a realização deste estudo, pensámos que seria interessante,

através de trabalhos futuros, indagar acerca do comportamento dos valores e

ApF ao longo de um processo de AF regular e generalizada, de forma a se

poder perceber qual o seu comportamento ao longo do tempo.

Assim, através de um estudo dessa natureza, poderíamos comparar a

evolução da ApF em função do sexo, grupo e escalão etário, de forma a

perceber quais as diferenças na sua variação consoante cada um destes

factores de comparação.

Estando a questão da obesidade e consequentes riscos para a saúde

tão em voga actualmente, e sendo o IMC um parâmetro algo falível, num futuro

estudo poderia ser ainda incluída a avaliação do perímetro abdominal, visto

existirem tabelas de referência, possibilitando assim um resultado mais

indicativo do grau de risco para a saúde que o nível de IMC comporta.

Ainda no seguimento da linha de pensamento anterior, pensámos que,

apesar de não constar no protocolo da STF, para a avaliação da composição

corporal poderia ser utilizada a Tanita, como um indicador mais preciso acerca

da percentagem de massa gorda e de massa isenta de gordura.

Outro ponto que nos parece ser interessante, seria realizar a correlação

entre os níveis de força e os níveis de equilíbrio, de forma a perceber qual a

implicância que uma terá sobre a outra.
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Anexo I: Descrição dos Testes da Bateria Senior Fitness Test (STF) de Rikli e

Jones (1999).

1. Levantar e sentar na cadeira:

Objectivo: Avaliar a força e resistência dos membros inferiores.

Equipamento: Cronómetro, relógio de pulso ou outro qualquer que possua

ponteiro de segundos, cadeira com encosto (sem braços), com altura de

assento aproximadamente de 43 cm. Por razões de segurança, a cadeira deve

ser colocada contra uma parede ou estabilizada de qualquer outro modo,

evitando que se mova durante o teste.

Protocolo: O teste inicia-se com o participante sentado na cadeira, com as

costas direitas, os braços cruzados sobre o peito e os pés apoiados no chão,

estando afastados à largura dos ombros, um ligeiramente à frente do outro. Ao

sinal de “partida”, o participante eleva-se até à extensão máxima (posição

vertical) e regressa à posição inicial de sentado. O participante é encorajado a

completar o máximo de repetições num intervalo de tempo de 30 s. O

participante deve sentar-se completamente entre cada elevação. Enquanto

controla o desempenho do participante para assegurar o maior rigor, o

avaliador conta as elevações correctas. Chamadas de atenção verbais (ou

gestuais) podem ser realizadas para corrigir um desempenho deficiente.

Ensaio/Prática: Após uma demonstração realizada pelo avaliador, um ou dois

ensaios podem ser efectuados pelo participante visando uma execução

correcta. De imediato segue-se a aplicação do teste.

Pontuação: A pontuação é obtida pelo número total de execuções correctas

num intervalo de 30 s. Se o participante estiver a meio da elevação no final dos

30 s., esta deve contar como uma elevação.
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2. Flexão do antebraço:

Objectivo: Avaliar a força e resistência do membro superior.

Equipamento: Cronómetro, relógio de pulso ou outro qualquer que possua

ponteiro de segundos, cadeira com encosto (sem braços) e halteres de mão

(2,27Kg para as mulheres e 3,63Kg para os homens).

Protocolo: O participante está sentado numa cadeira, com as costas direitas,

com os pés totalmente assentes no solo e com o tronco totalmente encostado.

O haltere está seguro na mão dominante. O teste começa com o braço em

extensão ao lado da cadeira, perpendicular ao solo. Ao sinal de “iniciar”, o 

participante roda gradualmente a palma da mão para cima, enquanto faz a

flexão do cotovelo no sentido completo do movimento; depois regressa à

posição inicial de extensão. Espacial atenção deverá ser dada ao controlo da

fase final da extensão do cotovelo. O avaliador ajoelha-se (ou senta-se numa

cadeira) junto do participante no lado do braço dominante, colocando os seus

dedos no bicípite do executante, de modo a estabilizar a parte superior o braço

e assegurar que seja realizada uma flexão completa (o antebraço do

participante deve apertar os dedos do avaliador). É importante que a parte

superior do braço permaneça estática durante o teste. O avaliador pode

precisar de colocar a sua outra mão atrás do cotovelo de maneira a que o

executante saiba quando atingiu a extensão total, evitando movimentos de

balanço do antebraço. O relógio deve ser colocado de maneira totalmente

visível. O participante é encorajado a realizar o maior número possível de

flexões num tempo limite de 30s., mas sempre com movimentos controlados

tanto na fase de flexão como de extensão. O avaliador deverá acompanhar as

execuções de forma a assegurar que o peso é transportado em toda a

amplitude do movimento–da extensão total à flexão total. Cada flexão correcta

é contabilizada, com chamadas e atenção verbais sempre que se verifique um

desempenho incorrecto.
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Prática/Ensaio: Após a demonstração por parte do avaliador, deverão ser

realizadas uma ou duas tentativas pelo participante para confirmar uma

realização correcta, seguindo-se a execução do teste durante 30s.

Pontuação: A pontuação é obtida pelo número total de flexões correctas

realizadas num intervalo de 30s. Se no final dos 30s. o antebraço estiver em

meia flexão, deve contabilizar-se como uma flexão total.

3. Dois minutos de step no próprio lugar:

Objectivo: Avaliar a resistência aeróbia (teste alternativo ao de andar 6

minutos).

Equipamento: Cronómetro, fita métrica ou pedaço de corda com 75cm e

marcador.

Montagem: A altura adequada (mínima) para o joelho do participante realizar o

step é ao nível do ponto médio entre a rótula (ponto médio) e a crista ilíaca

(topo do osso ilíaco). Este ponto pode ser determinado usando uma fita

métrica, ou simplesmente esticando o bocado de corda entre a rótula e a crista

ilíaca, dobrando-a depois para determinar o ponto médio. O monitor corrige a

altura do joelho ao longo do teste com uma régua presa à cadeira ou à parede,

marcando a altura adequada do joelho.

Protocolo: Ao sinal de “partida”, o participante inicia o step no mesmo lugar, 

realizando o maior número possível de steps no período de tempo estipulado.

O avaliador conta o número de steps efectuados, servindo de apoio em caso

de desequilíbrio e assegurando que o participante mantenha o joelho na altura

adequada. Logo que a altura adequada do joelho não possa ser mantida, o

participante é informado para parar ou apenas descansar até recuperar. O

teste poderá ser retomado se ainda não tiver terminado o período de 2 minutos.
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Se necessário, pode ser colocada uma mão na mesa ou na parede para ajudar

a manter o equilíbrio.

Prática/Ensaio: O participante deve experimentar numa ocasião anterior ao

dia do teste, para que possa criar o sei ritmo. No dia do teste, o avaliador deve

fazer uma demonstração do procedimento e permitir ao participante que

pratique rapidamente para assegurar a compreensão do protocolo. Os

participantes devem ser encorajados verbalmente no sentido de obterem o

desempenho máximo.

Pontuação: A pontuação é calculada a partir do total de steps realizados em 2

minutos. Apenas steps completos deverão ser contados, isto é, cada vez que o

joelho atinge a altura mínima. No sentido de disponibilizar uma assistência

periódica, os sujeitos devem ser informados do tempo intermédio (1 minuto) e

quando faltarem 30s.

4. Sentado e alcançar:

Objectivo: Avaliar a flexibilidade dos membros inferiores.

Equipamento: Cadeira com encosta (aproximadamente 43 cm de altura até ao

assento) e uma régua de 45 cm. Por razões de segurança, a cadeira deve ser

colocada contra uma parede para que se mantenha estável (não deslize para a

frente) quando o participante se sentar na respectiva extremidade.

Protocolo: Começando numa posição de sentado, o participante avança o seu

corpo para a frente, até se encontrar sentado na extremidade do assento da

cadeira. A prega entre o topo da perna e as nádegas deve estar ao nível da

extremidade do assento. Com uma perna flectida e o pé totalmente assente no

solo, a outra perna (a perna de preferência) é estendida na direcção da coxa,

com o calcanhar no chão e o pé flectido (aproximadamente 90º). O participante
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deve ser encorajado a expirar à medida que flecte para a frente, evitando

movimentos bruscos, rápidos e fortes, nunca atingindo o limiar da dor. Com a

perna estendida (mas não hiper-estendida), o participante flecte lentamente

para a frente até à articulação da coxo-femural (a coluna deve manter-se o

mais direita possível, com a cabeça no prolongamento da coluna, portanto não

flectida), deslizando as mãos (uma sobre a outra, com as pontas dos dedos

sobrepostas) ao longo da perna estendida, tentando tocar os dedos dos pés.

Deve tocar nos dedos dos pés durante 2s. Se o joelho da perna estendida

começar a flectir, solicitar ao participante que se sente lentamente até que o

joelho fique na posição estendida antes de iniciar a medição.

Ensaio/Prática: Após a demonstração realizada pelo avaliador, o participante

é questionado sobre a sua perna preferencial. O participante deve ensaiar du

vezes, seguindo-se a aplicação do teste.

Pontuação: Usando uma régua de 45 cm, o avaliador regista a distância (cm)

até aos dedos dos pés (resultado mínimo) ou a distância (cm) que consegue

alcançar para além dos dedos dos pés (resultado máximo). O meio do dedo

grande do pé, na extremidade do sapato, representa o ponto zero. Registar

ambos os valores encontrados com a aproximação de 1 cm e fazer um círculo

sobre o melhor resultado. O melhor resultado é usado para avaliar o

desempenho. Assegure-se de que egista os sinais + ou–na folha de registo.

Atenção: O avaliador deve ter em atenção as pessoas que apresentam

problemas de equilíbrio, quando sentadas na extremidade da cadeira.

A perna preferida é definida pelo melhor resultado. É importante trabalhar os

dois lados do corpo ao nível da flexibilidade, mas por questões de tempo

apenas o lado hábil tem sido usado para definição de padrões.
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5. Estatura e peso:

Objectivo: Avaliar o índice de massa corporal (Kg/m2)

Equipamento: Balança, fita métrica de 150 cm, régua e marcador. Calçado:

por uma questão de tempo, as pessoas podem estar calçadas durante a

medição da altura e do peso, com os ajustamentos abaixo descritos.

Protocolo:

Estatura: Uma fita métrica de 150 cm deve ser aplicada verticalmente numa

parede, com a posição zero exactamente a 50cm do solo. O participante

encontra-se de pé encostado à parede (a parte média da cabeça está alinhada

com a fita métrica) e olhando em frente. O avaliador coloca a régua (ou objecto

similar) sobre a cabeça do participante, mantendo-a nivelada, estendendo-se

até à fita métrica. A estatura da pessoa é a medida (em cm) indicada na fita

métrica mais 50 cm (distância a partira do solo até ao ponto zero da fita

métrica). Caso o participante se encontre calçado, pode ainda retirar-se de

1,3cm a 2,5cm do total da altura, usando o critério mais rigoroso possível.

Peso: O participante deve despir todas as peças de vestuário pesadas, tais

como casacos, camisolas grossas, etc. O peso é medido e registado com

aproximação às 100g e ajustamentos relativos ao peso do calçado. Em geral,

deve ser subtraído 0,45Kg para as mulheres e 0,91Kg para os homens.

6. Sentado, caminhar 2,44 m e voltar a sentar:

Objectivo: Avaliar a mobilidade física – velocidade, agilidade e equilíbrio

dinâmico.

Equipamento: Cronómetro, fita métrica, cone (ou outro marcador) e cadeira

com encosto (aproximadamente 43 cm de altura).
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Montagem: A cadeira deve ser posicionada contra a parede ou de outra forma

que garanta a posição estática durante o teste. A cadeira deve também estar

numa zona desobstruída, em frente a um cone à distância de 2,44m (medição

desde a ponta da cadeira até à parte inferior do marcador). Deverá haver pelo

menos 1,22m de distância livre à volta do cone, permitindo ao participante

contornar livremente o cone.

Protocolo: O teste é iniciado com o participante totalmente sentado na cadeira

(postura erecta), mãos nas coxas e pés totalmente assentes no solo (um pé

ligeiramente avançado em relação ao outro). Ao sinal de “partida”, o 

participante eleva-se da cadeira (pode empurrar as coxas ou a cadeira),

caminha o mais rápido possível à volta do cone (por qualquer dos lados) e

regressa à cadeira. O participante deve ser informado de que se trata de um

teste “por tempo”, sendo o objectivo caminhar o mais rápido possível (sem 

correr) à volta do cone e regressar à cadeira. O avaliador deve funcionar como

um assistente, mantendo-se a meia distância entre a cadeira e o cone, de

maneira a poder dar assistência em caso de desequilíbrio. O avaliador deve

iniciar o cronómetro ao sinal de “partida” quer a pessoa tenha ou não iniciado o 

movimento, e para-lo no momento exacto em que pessoa se senta.

Prática/Ensaio: Após demonstração, o participante deve experimentar uma

vez, realizando duas vezes o exercício. Deve chamar-se a atenção do

participante de que o tempo é contabilizado até este estar completamente

sentado na cadeira.

Pontuação: O resultado corresponde ao tempo decorrido entre o sinal de

“partida” até ao momento em que o participante está sentado na cadeira. 

Registam-se os dois valores até aos 0,1s. O melhor resultado é utilizado para

medir o desempenho.
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7. Alcançar atrás das costas:

Objectivo: Avaliar a flexibilidade dos membros superiores (ombro).

Equipamento: Régua de 45cm.

Protocolo: Na posição de pé, o participante coloca a mão dominante por cima

do mesmo ombro e alcança o mais baixo possível em direcção ao meio das

costas, cm a palma da mão para baixo e dedos estendidos (com o cotovelo a

apontar para cima). A mão do outro braço é colocada por baixo e atrás, com a

palma virada para cima, tentando alcançar o mais longe possível numa

tentativa de tocar ou sobrepor os dedos médios de ambas as mãos.

Prática/Ensaio: Após demonstração por parte do avaliador, o participante é

questionado sobre a sua mão de preferência. Sem mover as mãos do

participante, o avaliador ajuda a orientar s dedos médios de ambas as mãos na

direcção um do outro. O participante experimenta duas vezes, seguindo-se

duas tentativas do teste. O participante não pode entrelaçar os dedos e puxar.

Pontuação: A distância da sobreposição ou a distância entre as pontas dos

dedos médios é medida ao cm mais próximo. Os resultados negativos (-)

representam a distância mais curta entre os dedos médios; os resultados

positivos (+) representam a medida da sobreposição dos dedos médios.

Registam-se duas medidas. O “melhor” valor é usado para medir o

desempenho. Certifique-se de que marca os sinais + e – na ficha de

pontuação.

A mão de preferência é definida segundo o melhor resultado encontrado.

É importante trabalhar os dois lados do corpo ao nível da flexibilidade, mas por

questões de economia de tempo tem sido usada apenas a “melhor” pontuação 

para definir a norma.
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Em alternativa ao teste de 2 minutos de step, temos o teste de andar 6

minutos. Apesar de não o termos utilizado no nosso estudo, achámos por bem

descrevê-lo de seguida:

Andar seis minutos:

Objectivo: Avaliar a resistência aeróbia.

Equipamento: Cronómetro, uma fita métrica comprida, cones, paus, giz e

marcador. Por razões de segurança, cadeira devem ser colocadas ao longo de

vários pontos, na parte de fora do circuito.

Montagem: O teste envolve a medição da distância máxima que pode ser

caminhada durante 6 minutos ao longo de um percurso de 50m, seno

marcados segmentos de 5m. Os participantes caminham continuamente em

redor do percurso marcado, durante um período de 6 minutos, tentando

percorrer a máxima disância possível. O perímetro interno da distância media,

deve ser delimitado com cones e os segmentos de 5m com marcador ou giz. A

área de percurso deve estar bem iluminada, devendo a superfície ser lisa e não

deslizante. Se necessário, o teste pode ser realizado numa área rectangular,

marcada em segmentos de 5m.

Protocolo: Para facilitar o percurso de contagem das voltas do percurso, pode

ser dado ao participante um pau (ou objecto similar) no final de cada volta, ou

então um colega pode marcar numa ficha de registo sempre que uma volta é

terminada. Dois ou mais participantes devem ser avaliados simultaneamente,

com tempos de partida diferentes (10s de diferença) de maneira a que os

participantes não andem em grupos ou pares. Quando várias pessoas são

avaliadas ao mesmo tempo, os participantes devem ostentar números segundo

a ordem de partida e paragem (podem ser colados autocolantes nas

camisolas). Ao sinal de “partida”, os participantes são instruídos para 

caminharem o mais rápido possível (sem correrem) na distância marcada à
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volta dos cones. Se necessário, os participantes podem parar e descansar,

sentando-se em cadeiras ao dispor, e retomando depois o percurso. O

avaliador deverá colocar-se dentro da área marcada, após todos os

participantes terem iniciado o teste. No sentido de uma assistência periódica,

os tempos intermédios devem ser anunciados aproximadamente a meio do

percurso, quando faltarem 2m e quando faltar 1m. No final dos 6 minutos, os

participantes (em cada 10s) são instruídos para pararem (quando o avaliador

olhar para eles e disser “parar”) deslocando-se para a direita, onde um

assistente registará a distância percorrida.

Pontuação: O resultado representa o número total de metros caminhados 6

minutos. Para determinar a distância percorrida, o avaliador ou assistente

regista a marca mais próxima do local onde o executante parou e acrescentá-la

ao número de voltas registadas na ficha. Por exemplo, uma pessoa que tenha

conseguido 10 voltas e que tenha alcançado a marcação dos 35m terá

percorrido 535m.

Precauções: O teste deve ser interrompido caso qualquer participante tenha

tonturas, dor, náusea ou fadiga.
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Anexo II: Ordem de Aplicação dos Testes da Bateria Senior Fitness Test (STF)

de Rikli e Jones (1999).

Levantar e sentar na cadeira

Flexão do antebraço

2 minutos de step no
próprio lugar

Sentado e alcançar Estatura e peso

Sentado, caminhar 2,44m e
voltar a sentar

Alcançar atrás das costas




