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RESUMO 
 

Com o envelhecimento surgem diversas alterações, nomeadamente no sistema 

cardiovascular e sistema músculo-esquelético. Assim, a actividade física regular pretende 

atenuar os efeitos nefastos associados ao envelhecimento, especialmente na redução dos 

factores de risco para Doenças Cardiovasculares, bem como compensar a perda da massa e 

funcionalidade muscular e densidade mineral óssea, reduzindo o risco de fractura óssea 

potenciada pelo processo osteoporótico.  

Deste modo, este estágio pretendeu leccionar sessões de exercício físico adaptado a 

cada situação particular e ao grupo de idosos em causa, tendo sempre como objectivo 

principal a melhoria da funcionalidade, saúde e qualidade de vida. Fazem parte deste estudo, 

o programa do lar CATI, da Osteoporose - Step, da Caminhada e da Musculação.  

No CATI os objectivos centraram-se no aumento das suas capacidades físicas que lhe 

permitiram ter um estilo de vida mais activo e salutar.  

Em relação ao programa da Osteoporose, o propósito específico contemplou o aumento 

da massa óssea, força muscular, equilíbrio e redução de risco de quedas. 

Por fim, tanto no programa da Caminhada, como da Musculação o objectivo específico 

centrou-se na melhoria na capacidade cardiovascular, na diminuição dos factores de risco para 

DCV e na aptidão física funcional. 

O programa do CATI foi constituído por 18 alunos, que foram submetidos a sessões 

bissemanais, englobando actividade física generalizada de intensidade baixa a moderada. No 

programa de Osteoporose faziam parte 29 alunos que foram submetidos a aulas bissemanais 

abarcando um treino específico de carga mecânica no Step, força muscular e equilíbrio. No 

programa da Caminhada pertenciam 24 alunos. As sessões foram trissemanais abrangendo 

um treino específico de Caminhada (15-25 minutos) com intensidades entre 5-6 a 7-8 na 

escala de Borg adaptada. No programa da Musculação participaram 18 alunos, consistindo em 

sessões trissemanais, contemplando um treino específico de força em máquinas de resistência 

variável e pesos. As sessões de Musculação constituíram na realização de 1 a 2 séries de 10 

a 12 repetições entre 50/60% a 80% de uma repetição máxima. 

Como conclusão deste estágio, podemos referir que, de um modo geral, a actividade 

física regular tende a melhorar a capacidade funcional do idoso e que o ideal será conjugar 

essencialmente exercícios de resistência aeróbia, reforço muscular, equilíbrio e exercícios com 

carga mecânica para se obter benefícios cardiovasculares, de fortalecimento muscular e 

prevenção na osteoporose. Em relação à minha actuação, este estudo proporcionou um 

enriquecimento de experiências na actividade física com idosos. 

 

Palavras-chave: IDOSO, TREINO DE FORÇA, TREINO DE RESISTÊNCIA AERÓBIA, 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES, OSTEOPOROSE, INSTITUCIONALIZAÇÃO 
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ABSTRACT 
 

Aging is a growing phenomenon that is associated with physical, physiological and 

physiological alterations witch have a notorious and negative impact on functionality, mobility, 

autonomy, health and therefore quality of life of this population.  Among others, r contribute to a 

healthy, independent lifestyle for older individuals, with improvements in functional capacity and 

quality of life (Stewart, 2005). Therefore, increasing formal physical activity involvement 

may become an effective preventive strategy in reducing the risk factors for cardiovascular 

diseases, and offset the loss of muscle mass and function and bone mineral density, reducing 

the risk of bone fracture facilitated by the osteoporosis process, being one of the most 

prominent solutions to improve public health and prevent the rise of health costs. 

In this way, the main purpose of our work is to develop physical exercise sessions in 3 

different groups (institutionalized group ; osteoporotic group; strength training group and 

cardiovascular group) aiming to adapt the contents to each particular situation/group, taking as 

main objective the improvement on functionality, health and life quality of elderly subjects.  

The major objective for the institutionalized group (CATI) is to increase their physical 

capacities that will allow them to an active and healthy lifestyle. In the Osteoporosis’ group 

(step program) the most important purpose is to increase bone mass and reduce the risk of 

falls by means of increasing muscle strength and balance. Finally, the specific purposes for 

cardiovascular (walking program) and strength training group is to to improve the 

cardiovascular capacity and functional fitness and thus decrease CVD risk factors.  

CATI's group involved 18 older subjects submitted to a general physical activity program of low 

to moderate intensity twice a week. The sample of the Osteoporosis’ program included 29 

subjects that underwent to Step training sessions twice a week. In the cardiovascular group, 24 

elderly participated in three times/week Walking sessions of 15-25 minutes with intensities from 

5-6 to 7-8 on the adjusted Borg scale. The strength training program involved 18 aged subjects 

that participate in specific strength training sessions (three times/week) in variable resistance 

machines and free weights performing 1 to 2 sets of 10 to 12 repetitions of 50/60% to 80% of 

one repetition maximum. 

In a general way, as conclusion of our work, it seems that regular physical activity can 

improve functional capacity and quality of life of the elderly population. Furthermore, we can 

suggest that the ideal program is to combine aerobic, strength, balance and mechanical load 

exercises in order to obtain cardiovascular, skeletal muscle and osteoporotic benefits. In a 

personal perspective, this work provided an enrichment of experiences in the physical activity 

with aged people. 

 

Key Words: ELDERLY, RESISTANCE TRAINING, RESISTANCE AEROBIC TRAINING,  

CARDIOVASCULAR DISEASES, OSTEOPOROSIS, INSTITUTIONALIZATION 
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XIX 

RESUMÉ 

 
Avec le vieillissement viennent de nombreux changements, notamment dans le système 

cardiovasculaire et dans le système muscle squelettique. Ainsi une activité physique régulière 

peut diminuer les facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires et compenser la perte de 

masse et la fonctionnalité musculaire et DMO en réduisant les risques de facture. 
Dans ce stage on a donné classes avec des exercices adaptés à chaque situation et au 

group en question, en prenant comme objectif d'améliorer la fonctionnalité, la santé et la qualité 

de vie. Il a été essayé avec la maison CATI, l'Ostéoporose – Step, la Marche et Bodybuilding.   

En CATI les objectifs se centrent sur l'accroissement de leurs capacités physiques qui lui 

permettent d'avoir un mode de vie plus active et plus sain. Dans le programme de 

l’Ostéoporose le but spécifique envisage l'augmentation de la masse osseuse, la force 

musculaire, l'équilibre et la réduction de risque de chutes. Enfin, tant dans le programme de 

Marche que du Bodybuilding l’objectif spécifique se centre dans l’amélioration de la capacité 

cardio-vasculaire, dans la diminution des Facteurs de risque pour Maladies Cardiovasculaires 

et dans l'aptitude physique fonctionnelle.  

Le programme de CATI a été constitué par 18 élèves, qui ont été soumis à des sessions 

bihebdomadaires, en englobant activité physique généralisée d'intensité faible à modérée. 

Dans le programme d'Ostéoporose faisaient partie 29 élèves qui ont été soumis à des classes 

bihebdomadaires en embrassant un entraînement spécifique de chargement mécanique dans 

le Step, force musculaire et équilibre. Le programme de la Marche avait 24 élèves. Les 

sessions ont été trisemanais sur une formation spécifique pour la Marche (15-25 minutes) avec 

des intensités entre 5-6 à 7-8 dans l'échelle de Borg ajusté. Dans le programme de 

Bodybuilding ont participé 18 élèves, en consistant à des sessions trisemanais, en envisageant 

un entraînement spécifique de force dans des machines de résistance variable et des poids. 

Les sessions de Bodybuilding ont constitué dans la réalisation de 1 à 2 séries de 10 à 12 

répétitions entre 50/60% à 80% d'une répétition maximone.  

Comme conclusion de ce stage, nous pouvons référer que, d'une manière générale, 

l'activité physique régulière tend à améliorer la capacité fonctionnelle de la personne âgée et 

que l'idéal sera faire des exercices de résistance aérobie, du renforcement musculaire, de 

l'équilibre et d’exercices avec chargement mécanique pour s'obtenir des bénéfices 

cardiovasculaires, pour fortifier les muscles et prévenir  l'ostéoporose. Concernant mon action, 

cette étude a enrichi mon expérience dans l'activité physique avec des personnes âgées.  

 

MOTS CLÉS : PERSONNE ÂGÉE, ENTRAÎNEMENT DE FORCE, RÉSISTANCE AÉROBIE, 

VIEILLISSEMENT MUSCLE SQUELETTIQUE, VIEILLISSEMENT CARDIOVASCULAIRE, 

OSTÉOPOROSE, INSTITUTIONNALISATION 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Devido ao aumento de esperança de vida à nascença associado a uma 

diminuição da natalidade e mortalidade, e de acordo com Matsudo & Matsudo 

(1993) constata-se que as sociedades do mundo, especialmente as mais 

desenvolvidas, estão perante um fenómeno demográfico caracterizado pelo 

aumento de pessoas que atingem a Terceira Idade. Este rápido e progressivo 

crescimento da população idosa leva a que este grupo populacional seja visto 

como prioritário para os programas de saúde. Este panorama do aumento 

percentual da população idosa implica o aparecimento de novos problemas e a 

necessidade das respectivas soluções. 

De um modo geral, o envelhecimento é visto como um processo que com 

o passar do tempo conduz a uma menor adaptação, a um enfraquecimento 

funcional e eventualmente à morte (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). 

Ramilo (1991) e Alves (1999) acrescentam ainda que a velhice deve ser vista 

não apenas como um fenómeno biológico, mas também como um problema 

social. 

O problema psico-social e físico do processo de envelhecimento pode ser 

atenuado através de programas de actividade física, pois os efeitos e 

benefícios da prática sistemática de actividade física já estão bem descritos na 

literatura. Relativamente à prática desportiva, existe unanimidade em que este, 

como fenómeno social e cultural por excelência, desempenha um papel 

importante no âmbito de socialização (Bento, 1990). Por outro lado, a 

actividade física tem ainda como benefício essencial o de reforçar a saúde e 

aumentar a funcionalidade na velhice (Chodzko-Zajko, 1998). Pretende-se que 

o idoso tenha uma vida activa para ser capaz de realizar as actividades básicas 

diárias independentemente do auxílio de terceiros. Para além dos aspectos 

mais ligados à socialização e independência funcional, a actividade física tem 

uma enorme probabilidade de contribuir com aumento dos ganhos a nível da 

saúde física, mental e emocional (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). A 

actividade física regular pode fornecer um número de benefícios psicológicos 

relacionados com a preservação da função cognitiva, ao alívio dos sintomas 
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depressivo e melhorias na auto-eficácia. Assim, a actividade física regular 

parece induzir benefícios ao nível físico e fisiológico, psicológico e social. 

Contudo, para que haja contributo no processo de envelhecimento, o 

programa de treino deve ser regido segundo determinados princípios e 

contemplar exercícios de resistência aeróbia e de força muscular (Mazzeo et 

al., 1998). Segundo estes autores, o treino aeróbio pode ajudar a manter e 

melhorar vários aspectos da função cardiovascular, reduzir o risco de factores 

associados com doenças cardiovasculares (DCV) e metabólicas (diabetes), 

entre outras. Relativamente ao treino de força pretende-se por um lado, 

compensar a perda da massa e funcionalidade muscular associada ao 

envelhecimento e por outro, melhorar a saúde óssea e, consequentemente, 

reduzir o risco de osteoporose. Neste sentido, o treino de força parece ser 

importante para a força muscular, flexibilidade e estabilidade postural reduzindo 

assim o risco de queda e para a massa óssea reduzindo o risco de fracturas e 

lesões associadas. 

Este trabalho é realizado no âmbito do 2º Ciclo em Actividade Física para 

Terceira Idade em Estágio Profissional. Com vista a obter uma experiência 

enriquecedora, o estágio contempla diferentes grupos de idosos, 

nomeadamente: Grupo do Centro de Apoio à Terceira Idade de São Mamede 

Infesta (CATI), Grupo da Osteoporose - Step, Grupo da Caminhada e Grupo da 

Musculação. Os três últimos projectos são desenvolvidos no âmbito de 

projectos de investigação do Centro de Investigação em Actividade Física, 

Saúde e Lazer. Todos os grupos de idosos serão leccionados juntamente com 

alunos do quarto ano da opção de recreação, o que implica um trabalho em 

conjunto.  

Este trabalho tem como finalidade abranger um leque variado de 

projectos, no sentido de obter uma experiência mais enriquecedora no campo 

da actividade física para Terceira Idade. 

Este trabalho consiste em nove capítulos. 

Num primeiro capitulo, a introdução, que enuncia os propósitos e a 

pertinência deste trabalho, também como justificação do ordenamento lógico 

das partes. 
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No segundo capítulo, a revisão da literatura, integra a contextualização 

teórica do envelhecimento e da actividade física referente a este escalão etário. 

O capítulo seguinte consiste na distribuição dos grupos de trabalho, onde 

se insere o grupo do CATI, Osteoporose- Step, Caminhada e Musculação. 

Neste capítulo identifica-se a caracterização das condições de estágio, a 

metodologia de treino utilizada, o planeamento, a respectiva reflexão e sua 

avaliação referente a cada grupo de trabalho.  

No capítulo quatro, relatório geral das actividades, insere-se a reflexão 

abrangente de todos os grupos de uma forma global. 

O quinto capítulo diz respeito à avaliação geral das actividades, aludindo 

a uma apreciação acerca da actividade desenvolvida ao longo do ano lectivo. 

No capítulo das conclusões e perspectivas para o futuro engloba uma 

apresentação sumária das conclusões do trabalho referentes aos objectivos 

específicos de cada programa. 

No sétimo capítulo, a síntese final contempla uma sinopse do trabalho. 

No penúltimo capítulo figuram as referências bibliográficas das citações 

encerradas no texto. 

Por último, nos anexos estão representadas a síntese da caracterização 

dos alunos, questionário inicial, acetatos apresentados na acção de formação, 

entre outros. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Envelhecimento 
 

 “O Desporto não dá mais anos de vida mas pode dar mais Vida aos anos...” (Zambrana, 1991) 

 

A idade é definida pelo número de anos, meses e dias que tem decorrido 

desde o momento do nascimento e, o envelhecimento é quase sempre definido 

como um processo de passagem do calendário (Chodzko-Zajko, 1998). No 

entanto, segundo o mesmo autor, muitos acreditam que a definição de 

envelhecimento não se foca exclusivamente no tempo do calendário e que para 

perceber melhor o envelhecimento humano é necessário uma definição mais 

complexa.  

O envelhecimento tem sido descrito como um processo, ou um conjunto 

de processos, inerente a todos os seres vivos e que com o passar do tempo 

leva a uma perda da capacidade de adaptação, à diminuição da funcionalidade 

e, eventualmente à morte (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). 

O envelhecimento está assim, associado a inúmeras alterações com 

repercussões na funcionalidade, mobilidade, autonomia e saúde deste escalão 

etário e, deste modo, na sua qualidade de vida (Carvalho & Soares, 2004). 

O envelhecimento é um dos fenómenos que mais se evidencia nas 

sociedades actuais, daí que cada vez mais é notória uma preocupação com o 

bem-estar e a qualidade de vida desta população, por parte de diferentes 

entidades. Segundo previsões da Organização das Nações Unidas, citadas por 

Bento (1990), em 2050 os sexagenários vão ultrapassar os jovens com menos 

de 15 anos em todo o mundo. 

Este escalão etário reflecte uma categoria social que não pode ser de 

todo ignorada. Contudo, esta sociedade tende a classificar este grupo de 

indivíduos como seres improdutivos (Dias & Afonso, 1999; Mazo & Lopes, 

2001; Zambrana, 1991). Como afirmam Costa et al. (1999) e Zambrana (1991), 

a sociedade moderna assenta no consumismo e produtividade e, como tal, os 

idosos não produzindo, tendem a ser vistos como pessoas que só dão 

despesas e complicações. Como apenas o termo produção é que tem força 
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nos dias de hoje, com o avançar da idade, o indivíduo atinge o estatuto de 

reformado, devendo abandonar a sua actividade profissional e produtiva, o que, 

com isso, não significa diminuição real das suas capacidades, pois pode estar 

ainda fisicamente capaz e ser útil à sociedade (Camí, 1992). 

Ora, de acordo com o mesmo autor, neste período em que o reformado 

fica subitamente com mais tempo livre, a reforma deveria ser encarada como 

um motivo de alegria, para desfrutar o tempo de uma forma agradável. Para 

além do sentimento de improdutividade, a reforma, ao afastar o sujeito do meio 

profissional, faz com que altere totalmente a sua vida social, reduzindo os 

contactos sociais (Camí, 1992). No entanto, se o idoso fizer uma gestão 

racional e interessante do tempo poderá constituir uma alternativa ao 

isolamento e à desmotivação em que habitualmente se encontra (Ramilo, 

1991). 

Além disso, na perspectiva de Alves (1999) e Dias e Afonso (1999), os 

valores regentes na sociedade exaltam um corpo jovem e belo, em antítese a 

um corpo envelhecido. Por isso, para Alves (1999), a imagem social dos idosos 

é hoje deficitária, apesar de Dias e Afonso (1999) acreditarem que esta 

situação se está a modificar e o idoso começa a receber atenção da sociedade.  

Independentemente da reforma ser ou não atingida é necessário ter em 

conta as alterações que surgem durante o envelhecimento.  

Segundo Tribess & Virtuoso (2005) o processo de envelhecimento 

evidencia alterações antropométricas, neuromusculares, cardiovasculares, 

pulmonares, neurais, além da diminuição da agilidade, coordenação, equilíbrio, 

flexibilidade, mobilidade articular e ainda, o aumento na rigidez de cartilagem, 

tendões e ligamentos. O mesmo autor menciona que essas mudanças 

associadas ao baixo nível de actividade física levam à diminuição da 

capacidade funcional do idoso. O processo de envelhecimento em idades 

avançadas está associado a alterações físicas, fisiológicas, psicológicas e 

sociais, bem como ao surgimento de doenças crónico-degenerativas 

acrescidas de hábitos de vida inadequados (nomeadamente dieta inadequada, 

tabagismo, tipo de actividade laboral e inactividade), que se reflectem na 

redução da capacidade para realização das actividades básicas diárias. 
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Matsudo e Matsudo (1993), resumem os efeitos gerais do 

envelhecimento, da seguinte forma: 

1-Nível antropométrico: 

- aumento de peso 

- diminuição na massa magra 

- diminuição da altura especialmente nas mulheres 

- diminuição da massa muscular 

- diminuição da densidade óssea 

 

2- Nível muscular: 

- perda de 10-20% na força muscular  

- diminuição na habilidade para manter força estática 

- maior índice de fadiga muscular 

- menor capacidade para hipertrofia 

- diminuição do tamanho e número de fibras musculares 

- diminuição das enzimas glicolíticas e oxidativas 

- diminuição dos níveis da adenosina trifosfato (ATP), fosfocreatina, 

glicogénio, proteína mitocondrial 

- aumento do limiar de excitabilidade da membrana 

- diminuição na capacidade de regeneração 

 

3- Nível cardiovascular: 

- diminuição do gasto cardíaco 

- diminuição da frequência cardíaca máxima (FC máx) 

- diminuição da utilização de oxigénio (O2) pelos tecidos 

- diminuição do volume sistólico (VS) máximo 

- diminuição do consumo máximo de oxigénio (VO2máx) 

- aumento na pressão arterial 

- aumento na diferença arterio-venosa de O2 

- aumento na concentração de ácido láctico 

- aumento no débito de O2 

- menor capacidade de adaptação e recuperação do exercício 
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4- Nível pulmonar 

- diminuição da capacidade vital 

- aumento do volume residual 

- aumento do espaço morto anatómico 

- aumento da ventilação durante o exercício 

- menor mobilidade da parede torácica 

- diminuição da capacidade de difusão pulmonar O2. 

 

5- Nível neural: 

- diminuição no número e tamanho dos neurónios 

- diminuição da velocidade e condução nervosa 

- aumento do tecido conectivo dos neurónios 

- menor tempo de reacção 

- menor velocidade de movimento 

- diminuição do fluxo sanguíneo cerebral 

 

6- Outros 

- diminuição do equilíbrio 

- diminuição da flexibilidade 

- diminuição da mobilidade articular 

- Aumento da rigidez de cartilagem, tendões e ligamentos 

 

Neste sentido, interessa sobretudo conhecer as formas e tentar atenuar 

esta degeneração progressiva (Carvalho & Soares, 2004). De acordo com 

Spirduso, Francis, MacRae (2005), ao aumento da longevidade deve 

corresponder a manutenção da qualidade de vida associada à melhor saúde, 

ao bem-estar e à capacidade de realizar autonomamente as tarefas 

quotidianas. Assim, e dado que a qualidade de vida está intimamente 

associada a um bom desempenho motor, a prática contínua de actividade física 

torna-se crucial para os idoso (Carvalho & Soares, 2004). 

Neste contexto, parece pertinente analisar o contributo do exercício físico 

no processo de envelhecimento.     
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2.1.1. Envelhecimento do Sistema Músculo-Esquelético 
 

Com o avançar da idade assiste-se ao envelhecimento do sistema 

músculo-esquelético, habitualmente traduzido pelo conceito sarcopenia, que é 

um termo genérico para a perda de massa, força e qualidade no músculo-

esquelético (Borst, 2004; Doherty, 2003; Dutta, 1997). 

A prevalência de sarcopenia pode atingir 30% para indivíduos com 60 ou 

mais anos (Doherty, 2003) e é um importante factor contribuinte para 

fragilidade, quedas e perda de independência (Borst, 2004). Existe, pois, um 

consenso que os indivíduos a partir dos 60 anos apresentam decréscimo da 

função muscular (Doherty, 2003) e a massa muscular é reduzida em cerca de 

um terço entre as idades de 50 e 80 como parte do envelhecimento normal 

(Borst, 2004). 

Nesta linha de pensamento, vários autores apoiam a ideia de que a força 

muscular máxima é atingida por volta dos 30 anos, permanece mais ou menos 

estável até à quinta década, idade a partir da qual se principia o seu declínio 

(Carvalho & Soares, 2004). Entre os 50 e os 70 anos verifica-se 

aproximadamente 15% de perda por década e após este período verifica-se 

uma redução da força muscular, aumentando para 30% em cada 10 anos (para 

refs. ver Carvalho & Soares, 2004). 

Múltiplos factores levam ao desenvolvimento de sarcopenia, ou seja, 

torna-se evidente que o declínio da massa e da qualidade muscular com a 

idade é multifactorial (Carvalho & Soares, 2004; Doherty, 2003). A perda de 

fibras tipo II, a diminuição do número de motoneurónios parece ter uma grande 

influência, mas outros factores, incluindo a redução da actividade física, as 

alterações hormonais, a diminuição da ingestão proteica, a redução do gasto 

calórico, os mediadores inflamatórios, e factores que levam à alteração da 

síntese proteica devem ser considerados (Doherty, 2003). Outra das possíveis 

implicações no processo de declínio da força muscular está associada à 

redução da capacidade dos idosos activarem completamente os seus grupos 

musculares (Yue, Ranganathan, Siemionow, Liu, & Sahgal, 1999). 
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Actualmente está bem descrito na literatura que a maioria da perda de 

força pode ser explicada pela diminuição da massa muscular (Carvalho & 

Soares, 2004; Doherty, 2003), seja pela atrofia muscular, seja pela redução do 

número de fibras musculares (Borst, 2004; Carvalho & Soares, 2004).  

Por volta dos 25 anos de idade inicia-se a atrofia das fibras observada no 

músculo envelhecido, verificando-se uma redução gradual da área em cerca de 

10% até cerca dos 50 anos (Carvalho & Soares, 2004). Posteriormente a esta 

idade, a atrofia ocorre de forma mais acentuada, de tal modo que aos 80 anos 

o idoso sofre um declínio na área de secção transversal do músculo na ordem 

dos 50% (Carvalho & Soares, 2004). Apesar de haver acordo relativamente à 

hipoplasia muscular com o envelhecimento, no que diz respeito ao tipo de 

fibras musculares que são perdidas o mesmo não sucede (Carvalho & Soares, 

2004).  

 Para além disso, verifica-se que o declínio da força não é apenas 

específico de cada pessoa, mas também de cada grupo muscular, bem como 

do tipo de contracção (Carvalho & Soares, 2004; Spirduso, 1989; Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005). No que diz respeito ao tipo de contracção, denota-

se que a redução de força excêntrica máxima no idoso é menos afectada que a 

da força estática ou da força concêntrica (Correia & Silva, 1999; Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005).  

Tendo em conta à redução de força ser relativa a cada grupo muscular, 

observa-se em estudos distintos que a diminuição da força dos membros 

inferiores (MI) com a idade é mais acentuada do que nos membros superiores 

(MS) (Carvalho & Soares, 2004; Correia & Silva, 1999; Doherty, 2003; Farinatti, 

2008). Este aspecto é determinante na medida em que a redução de força a 

nível dos MS pode afectar as actividades da vida diária, ao passo que a 

fraqueza nos MI interfere, não apenas com a capacidade de realização de 

determinadas actividades, como também afecta no movimento de levantar de 

uma cadeira ou da cama, bem como na velocidade e na qualidade da 

locomoção, no equilíbrio e na propensão às quedas. Por exemplo, os músculos 

extensores e flexores do joelho desempenham um papel determinante na 

estabilidade do corpo e na locomoção, na utilização de marcha a velocidade 
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lenta e rápida (Carter, Kannus, & Khan, 2001; Dutta, 1997), no movimento de 

levantar da cadeira (Daley & Spinks, 2000), saída da cama (Dutta, 1997) e na 

subida de degraus (para refs. ver Carvalho & Soares, 2004). 

Comparando os dois sexos, de acordo com um estudo que compara os 

músculos extensores do joelho observou-se perdas de força relativamente 

similares para homens e mulheres, apesar dos resultados dos homens 

mostrarem, em termos absolutos, que são mais fortes do que as mulheres em 

todas as idades (Doherty, 2003). Noutro estudo longitudinal, verifica-se que 

idosos do sexo masculino e feminino perderam força nos músculos flexores e 

extensores do joelho similarmente, em observações de mais de 10 anos, mas 

as mulheres quase não perderam sua força nos músculos flexores e 

extensores dos cotovelos enquanto os homens obtiveram um declínio de 10% 

para 12% (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). De acordo com os mesmos 

autores, a razão para esta variabilidade na resposta ao envelhecimento dos 

diferentes grupos musculares em indivíduos de ambos os sexos não é clara, 

tendo sido levantadas várias hipóteses para os resultados obtidos, havendo, 

por isso, necessidade de realizar mais estudos longitudinais.  

Relativamente ao tipo de fibras, são as fibras tipo II que sofrem maior 

declínio, ou seja, existe uma atrofia preferencialmente nestas fibras (Carvalho 

& Soares, 2004; Correia & Silva, 1999; Doherty, 2003; Proctor, Sinning, Walro, 

Sieck, & Lemon, 1995). Enquanto na fibra tipo I a área da fibra apresentam um 

declínio em torno de 1 a 25%, as fibras tipo II podem reduzir na sua área 

transversal entre 20-50% (Canuto, 2007). 

Inerente aos processos de desnervação/reinervação, com o 

envelhecimento há uma conversão progressiva das fibras rápidas (tipo II), em 

lentas (tipo I) ou na cadeia de miosina pesada das fibras rápidas, o que dá a 

impressão da existência de uma perda selectiva das primeiras, ou de um 

menor potencial de velocidade de contracção (Farinatti, 2008). Neste sentido, 

Hakkinen, Kraemer, Newton, & Alen (2001) confirma que as unidades motoras 

(UM) constituídas por fibras rápidas são consideravelmente mais atingidas por 

esse processo degenerativo. 
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De acordo com Spirduso, Francis, & MacRae (2005) pensa-se que as UM 

são perdidas com a idade o que leva a desnervação seguido por uma 

reinervação. Esta reinervação permite que múltiplas fibras recebam uma 

entrada neural diferente e proporcionem assim um misto de expressão nas 

isoformas de miosina. Segundo os mesmos autores, o envelhecimento está 

associado com uma diminuição no número de fibras tipo I e II, uma diminuição 

no tamanho nas fibras tipo II, e uma maior percentagem das fibras que 

aparecem como um cruzamento entre o tipo I e II fibras. 
A degeneração do tecido muscular não aparenta ser um fenómeno 

isolado, existindo uma ligação directa entre a perda de massa e força muscular 

e o declínio das estruturas nervosas. Na verdade, à medida que se processa o 

envelhecimento, todo o sistema nervoso tende a funcionar em níveis mais 

baixos (Hakkinen, Kraemer, Newton, & Alen, 2001), afectando tanto a 

quantidade como a qualidade das UM (Carvalho & Soares, 2004) bem como 

reduzindo o número de motoneurónios (Doherty, 2003).  

Até à década de sessenta o número de UM a funcionar mostra poucas 

modificações contudo, a partir dos 60 anos depara-se com uma diminuição 

progressiva na quantidade, de tal forma que aos 70 anos o número de UM 

pode perder mais de 50% (Farinatti, 2008; Hakkinen, Kraemer, Newton, & Alen, 

2001). 

Parece que a perda de UM é responsável pela atrofia muscular no 

envelhecimento (Doherty, 2003; Hakkinen, Kraemer, Newton, & Alen, 2001) e 

esses declínios podem ser mais acentuados nas UM maiores e mais rápidas 

(Doherty, 2003). Este facto contribui para que os músculos nos idosos 

apresentem menos, e em média, UM mais lentas (Doherty, 2003). 

Este fenómeno deve-se ao facto das UM mais lentas passarem a 

incorporar algumas das fibras das UM perdidas, ou seja, as UM rápidas 

(Hakkinen, Kraemer, Newton, & Alen, 2001). Assim, as UM mais lentas passam 

a adoptar um papel proporcionalmente mais relevante na actividade muscular 

do idoso, contribuindo numa redução de potência muscular e numa resposta 

mais lenta dos reflexos musculares (Hakkinen, Kraemer, Newton, & Alen, 
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2001), tendo implicações cruciais para o controlo motor e funcionalidade nesta 

população (Doherty, 2003). 

Outro factor determinante na resposta mais lenta dos idosos aos 

estímulos é a redução da velocidade do impulso nervoso que está 

aparentemente ligada a modificações na bainha de mielina, especialmente nos 

neurónios que enervam as fibras tipo II (Kemper, 1999). 

Relativamente ao envelhecimento do sistema nervoso, encontram-se 

ainda alterações nos processos de coordenação intramuscular e intermuscular, 

na capacidade de utilização da actividade reflexa e no processamento de 

informação sensório motora nos níveis mais elevados do Sistema Nervoso 

Central (Canuto, 2007). Como tal, estas modificações implicam directamente 

na questão da força, da resistência muscular, da velocidade, da potência, da 

precisão e ainda da funcionalidade do indivíduo (Kemper, 1999). 

Por outro lado, inerente aos factores de desnervação, existe perda de 

fibras com remodelação no tecido sendo que, as células musculares passam a 

ser ocupados por gordura e tecido fibroso (Carvalho e Soares, 2004) As fibras 

musculares que são substituídas por tecido adiposo e por tecido conjuntivo, 

podem chegar a formar depósitos de gordura entre as células musculares, 

provocando uma modificação no peso corporal (Spence, 1995). 

Estas alterações na massa e qualidade muscular afectam a 

funcionalidade, saúde e autonomia dos idosos. Por exemplo, baixos índices de 

força no decorrer do envelhecimento, especialmente nos MI (Carvalho et al., 

2004) estão relacionados com a maior probabilidade de ocorrência de quedas e 

como consequência possíveis fracturas, ajudadas pela desmineralização óssea 

(Carter, Kannus, & Khan, 2001; Carvalho et al., 2004; Carvalho & Soares, 

2004; Dutta, 1997), assim como, acompanhados por outras alterações 

fisiológicas adversas, tais como, intolerância à glicose e alterações no 

metabolismo energético e na capacidade aeróbia (Carvalho et al., 2004). 

Dado que, o declínio da força muscular contribui para alterações na 

mobilidade, autonomia, assim como, para o maior probabilidade de quedas e 

fracturas nos idosos, um adequado programa de treino de força pode 
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proporcionar um meio essencial para o quotidiano do idoso (Carvalho & 

Soares, 2004). 

Como contraste, a inactividade física é um factor marcante que 

juntamente com o envelhecimento contribui para a sarcopenia (Doherty, 2003). 

No mesmo seguimento e referindo o mesmo autor, está designado que os 

idosos que são fisicamente menos activos apresentam menos massa muscular 

e um aumento da prevalência da incapacidade. Como tal, para reverter 

parcialmente os efeitos da sarcopenia pensa-se que será crucial o papel dum 

programa de treino físico e outras novas intervenções nutricionais (Doherty, 

2003). 

A força muscular está altamente relacionada com a capacidade funcional 

e a capacidade de efectuar tarefas do dia-a-dia, podendo ser aumentada 

através do treino de força (Carvalho & Soares, 2004), permitindo reduzir a 

carga imposta às superfícies articulares e aumentar a estabilidade articular 

(Bouchard, Shephard, & Stephens, 1993), bem como obter efeitos benefícios 

como melhoria da mobilidade e equilíbrio, prevenção de quedas e manutenção 

da massa magra (Hakkinen, Kraemer, Newton, & Alen, 2001). Mesmo em 

sujeitos mais debilitados, têm sido encontrados incrementos de força e da área 

muscular com consequente melhoria funcional (Carvalho & Soares, 2004).  
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2.1.1.2. Osteoporose 
 

Em 2001, a osteoporose foi definida como a “epidemia do século XXI”, 

sobretudo pelas modificações do perfil demográfico mundial, em resultado da 

diminuição da taxa de natalidade juntamente com o aumento da esperança 

média de vida (National Institutes of Health Consensus, 2001).  
Neste sentido, a definição mais abrangente de osteoporose aceite 

universalmente e padronizada pela Organização Mundial de Saúde (2004), 

considera que esta é uma doença sistémica progressiva do esqueleto 

caracterizada por reduzida massa óssea e deterioração da microarquitectura 

do tecido ósseo, com um consequente incremento da fragilidade óssea e da 

susceptibilidade à fractura. Tortora (2000) acrescenta que as alterações 

sofridas são resultado da diminuição de estrogénio, que são responsáveis por 

manter o tecido ósseo através da estimulação dos osteoblastos a formar osso 

novo. 

A osteoporose é uma grave ameaça para a saúde em particular para as 

mulheres após a menopausa (North American Menopause Society, 2001), 

afectando sobretudo as mulheres na década de 50, sendo anualmente 

responsável por 1,2 milhões de fracturas (Powers & Howley, 2000; Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005) 

Segundo o American College of Sports Medicine (2004), as principais 

consequências da osteoporose são as múltiplas fracturas vertebrais e, em 

particular, o efeito devastador que as fracturas da anca apresentam sobre as 

habilidades funcionais e a qualidade de vida dos sujeitos, particularmente dos 

mais velhos.  

As complicações resultantes de quedas constituem o sexto líder de causa 

de morte em pessoas com mais de 65 anos (Borst, 2004). A taxa de 

mortalidade de idosos no primeiro ano seguinte à fractura da anca é de 15-20% 

e foi estimado que o número de fracturas da anca irá duplicar, para 2,6 milhões 

até o ano 2025, com uma maior percentagem de aumento em homens do que 

nas mulheres (American College of Sports Medicine, 2004). 
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Na verdade, grande parte das fracturas advém de quedas (National 

Institutes of Health Consensus, 2001).  

As quedas são consideradas um problema de saúde pública em todo o 

mundo (Carter, Kannus, & Khan, 2001; Carvalho & Soares, 2004; Daley & 

Spinks, 2000), pois para além dos custos sociais que lhes estão inerentes, 

implicam, na sua maioria, o recurso à situação de acamamento e, deste modo, 

a uma aceleração da senescência do idoso (Daley & Spinks, 2000), bem como 

estão relacionadas com lesões, estando sujeitas a cuidados de longa duração, 

podendo mesmo revelar-se fatais (Carter, Kannus, & Khan, 2001; North 

American Menopause Society, 2001). 

Apesar de se considerar que apenas 10% das quedas originam fractura 

óssea grave, aproximadamente 20% das mulheres que sofrem uma fractura da 

anca, não sobrevivem para além do primeiro ano (para refs. ver Carvalho & 

Soares, 2004).  

Dadas as consequências da osteoporose, especialmente em mulheres 

pós-menopáusicas, o objectivo mais importante da terapia é prevenir fracturas 

pelo abrandamento ou impedindo perda óssea, mantendo a resistência óssea, 

e minimizando ou eliminando factores que contribuem para a frequência de 

quedas (North American Menopause Society, 2001).  

Perante esta problemática que interfere com tantos factores na 

sociedade, cabe perceber o significado da osteoporose e conhecer formas de 

atenuar estes efeitos.  

Para compreender a patologia da osteoporose, é necessário conhecer a 

estrutura óssea e as suas principais funções.  

O sistema esquelético é composto pela “moldura” dos ossos e cartilagens 

que protegem os órgãos e que permitem a movimentação. Cada osso é um 

órgão individual e tem vários tecidos associados a si, tais como, o tecido ósseo, 

a cartilagem, o tecido conjuntivo denso, o epitélio, o sangue, o tecido adiposo e 

o tecido nervoso (Tortora, 2000).  

O sistema esquelético tem diferentes funções (Tortora, 2000):  

1. Sustentar os tecidos moles e fornecer locais de fixação para os 

músculos esqueléticos; 
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2. Proteger os órgãos internos de lesões como é o caso do cérebro 

(ossos cranianos) e da caixa torácica que protege os pulmões e o coração; 

3. Proporcionar movimento através da contracção dos músculos e 

consequentemente tracção nos ossos pois os músculos esqueléticos estão 

fixos nos ossos; 

4. O armazenamento e a homeostasia mineral, uma vez que o osso 

armazena vários minerais, especialmente cálcio e fósforo, que podem ser 

distribuídos a outras partes do corpo, mediante as necessidades; 

5. Local de produção das células sanguíneas, pois em determinados 

ossos processa-se a hematopose, ou seja, a produção de células sanguíneas 

através da medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha é consistuída 

por células sanguíneas imaturas, células adiposas e macrófagos e é 

encontrada nos ossos em desenvolvimento e nos ossos adultos como osso do 

anca, esterno, vértebras, crânio e extremidades dos ossos do braço e da coxa; 

6. O armazenamento de energia, pois o osso representa uma importante 

reserva de energia química devido aos lípidos armazenados nas células de 

outro tipo de medula óssea, denominada medula óssea amarela. Esta medula 

é composta principalmente por tecido adiposo e por poucas células 

sanguíneas.  

Contudo, como tecido vivo que é, o osso sofre mutações ao longo do 

tempo, ou seja, o osso sofre um contínuo ciclo de construção óssea pelos 

osteoblastos e reabsorção óssea através dos osteoclastos (Spirduso, Francis, 

& MacRae (2005).  

Como está referido no ponto anterior, os dois principais mecanismos que 

influenciam a saúde óssea do adulto advêm do pico de massa óssea, que é 

alcançada durante o crescimento e idade adulta precoce, e da taxa de declínio 

óssea associada ao avançar da idade, sendo a menopausa um momento de 

grande preocupação para as mulheres (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005).  

Spirduso, Francis, & MacRae (2005) consideram que o pico de massa 

óssea da mulher é geralmente cerca de 10% inferior ao dos homens. A perda 

óssea em mulheres aumenta cerca de 2% a 3% por ano desde o início da 

menopausa e continua durante 5 a 10 anos e em média, as mulheres podem 
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perder entre um terço a metade da densidade mineral óssea (DMO) durante a 

menopausa (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2004) a DMO é a 

variável a ser medida e permite diagnosticar a patologia antes que surja e 

prevenir os riscos de fractura.  

Neste sentido, considera-se existir osteoporose quando a DMO apresenta 

um valor igual ou superior a -2,5 desvios padrão, ou seja, o desvio padrão do 

valor médio encontrado para a população com a mesma idade e sexo do 

indivíduo avaliado. Numa situação normal o desvio padrão encontra-se entre 0 

e -1 e num panorama de osteopenia é considerada clinicamente relevante 

quando a DMO se encontra entre 1 e - 2,5 desvios-padrão abaixo dos valores 

normais (American College of Sports Medicine, 2004; Sharp & Dohme, 2004). 

Apesar de aparentemente simples, as definições de osteoporose não são 

facilmente aplicáveis na prática, pois não é simples afirmar que determinado 

indivíduo avaliado sofre de osteoporose. Embora seja reconhecido como o 

melhor parâmetro, definir esta patologia tendo apenas a referência do nível de 

DMO é insuficiente (Seymour & Stone, 1994). 

Embora não exista uma medida exacta da força do osso, a DMO é a 

medida de massa óssea que, na maioria das vezes, é relatada nos estudos 

acerca das alterações ósseas com o envelhecimento (Spirduso, Francis, & 

MacRae, 2005). 

Ao longo do tempo foram desenvolvidos vários instrumentos para detectar 

a perda de DMO, no entanto actualmente, o diagnóstico mais utilizado é 

confirmado pela densitometria óssea, tornando a DMO mais simples e fiável. 

Para além disso implica pouca exposição a radiações e um baixo custo 

(Carvalho, 2006). De acordo com mesmo autor, esta medida pode ser obtida 

pela absorciometria simples, usada unicamente nas proximidades distais, ou 

ainda através da densimetria radiológica da dupla energia (DEXA), que serve 

para avaliar a coluna, bacia e esqueleto em geral. Vários estudos confirmam a 

validade e a precisão do DEXA, não apenas para medidas da DMO, como 

também para medidas de adiposidade e massa magra e muscular (Glickman, 

Marn, Supiano, & Denge, 2004). No entanto, o DEXA apresenta certas 
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limitações, tais como o cálculo da DMO ser baseado numa área bidimensional 

projectada, os erros de medidas do aparelho, do software. Para além disso, e, 

não menos relevante, apesar do DEXA avaliar com precisão a porção mineral 

óssea, por sua vez não evidencia a resistência, pois a matriz não é analisada 

(World Health Organization, 1994) 

Com o envelhecimento denota-se um declínio da DMO, que nos escalões 

etários mais velhos assume particular relevância pelo potencial 

desenvolvimento de osteoporose e por aumentar o risco de fracturas ósseas 

(Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Daí que a determinação dos valores de 

DMO através de equipamento apropriado se torne tão crucial. Boonem (2007) 

refere que a avaliação da DMO é o melhor preditor do risco de uma fractura 

osteoporótica, contudo acredita que a força do osso é analisada não só pela 

sua quantidade, como pela sua qualidade, incluindo alguns factores como a 

macro e micro-estrutura do osso. 
Dois tipos de factores que afectam a saúde óssea com a idade têm sido 

descritos, os factores não modificáveis, como o sexo e a etnia, e os factores 

modificáveis, como as hormonas, a dieta, o exercício, e o peso corporal 

(Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). 

Comparando géneros, a literatura aponta para que os homens 

apresentem ossos maiores e mais densos do que as mulheres em todas as 

idades (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Os mesmos autores acrescentam 

que aos 30 anos, os homens têm um pico de DMO cerca de 10% maior do que 

o sexo oposto e esta diferença aumenta com a idade, de tal forma que os 

homens têm cerca de 20% mais de massa óssea do que as mulheres após a 

menopausa. 

No que diz respeito à etnia, esta está associada com diferenças na DMO 

entre as diferentes raças, ou seja, os indivíduos de raça negra apresentam 

valores de massa óssea 10% superiores, no intermédio encontram-se os 

caucasianos e os que ostentam menor DMO são os asiáticos (Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005). 



2. Revisão da Literatura 
 

20 

Torna-se necessário conhecer os factores mutáveis no sentido de intervir 

o mais cedo possível e da forma mais assertiva, no que diz respeito às 

alterações hormonais, dieta e actividade física. 

A menopausa relacionada com as alterações hormonais, especialmente a 

diminuição do estrogénio, resulta num rápido aumento nos processos que 

deterioram osso, e, simultaneamente, os osteoblastos são prejudicados 

(Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Essas mudanças também podem 

contribuir indirectamente para a perda óssea devido à depleção estrogénica 

que reduz a absorção de cálcio no intestino (Spirduso, Francis, & MacRae, 

2005). 

O declínio do estrogénio em mulheres, está associado a perdas ósseas 

aceleradas ao longo dos 8 a 10 anos após a menopausa (Spirduso, Francis, & 

MacRae, 2005). Contudo, esta redução de hormonas não está apenas 

associada ao sexo feminino. Mesmo entre os homens, o estrogénio também 

está associado com a densidade óssea da coluna, anca e antebraço. 

(Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Assim, de acordo com mesmos autores, 

tanto para homens como para mulheres o estrogénio parece ter importantes 

efeitos sobre a saúde óssea esquelética com o envelhecimento. 

No entanto, os homens ainda são confrontados com a diminuição dos 

níveis de testosterona. De facto 20% dos homens com mais de 60 anos e 50% 

dos homens com idade superior a 80 anos apresentam hipogonadismo, ou 

seja, a concentração de testosterona total é abaixo da média (<9,26 mmol/ l) 

(Borst, 2004). Perdas de testosterona estão associadas com perda de massa e 

força muscular, diminuição da DMO e risco aumentado de fracturas por quedas 

(Borst, 2004).  

A menopausa está associada à perda de massa óssea, mas também com 

redução da força muscular. Esta fraqueza muscular desenvolve-se mais cedo 

nas mulheres do que nos homens (Borst, 2004). 

A qualidade nutricional aparece também como um factor de risco 

importante. Assim, as vitaminas C, D, K e minerais como o cobre, o magnésio, 

o zinco e o fósforo são fundamentais na síntese da matriz óssea (Heaney, 

1991). Apesar do organismo armazenar cálcio e fósforo, o equilíbrio entre o 
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consumo absorvido e a perda segregada é crucial, uma vez que o excesso de 

fósforo acelera a perda óssea (Heaney, 1991). Para além disso, uma dieta 

deficitária, principalmente relacionada com a baixa ingestão de cálcio ou de 

alimentos ricos em vitamina D é um factor de risco (Spirduso, Francis, & 

MacRae, 2005) e pode ter consequências prejudicais na densidade óssea 

(Prestwood & Raisz, 2002). O cálcio é o nutriente mais importante para atingir o 

pico de massa óssea e para prevenir e o tratamento da osteoporose (Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005). Verifica-se então que, segundo os mesmos autores, 

muitos idosos, particularmente as mulheres, tendem a ter insuficiência de 

cálcio, vitaminas, e minerais nas suas dietas. Parte da explicação é pelo facto 

dos idosos simplesmente perderem o interesse na alimentação e consumirem 

poucos nutrientes essenciais. Outra razão, deve-se ao facto do padrão 

alimentar dos idosos muitas vezes não incluir leite e outros alimentos ricos em 

cálcio. Além disso, some-se ainda a falta de capacidade destes indivíduos de 

produzir, através de exposição solar para a sua pele, a vitamina D tão 

importante para a utilização de cálcio nos ossos (Spirduso, Francis, & MacRae, 

2005). 

Deste modo, vários estudos comprovam que populações que consomem 

quantidades de baixas de cálcio apresentam maior risco de ocorrência de 

fracturas ósseas e, em por sua vez, os indivíduos com osteoporose 

demonstram ingestão deste mineral em quantidades inferiores (Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005). 

Conclui-se portanto que, uma boa nutrição é essencial para o crescimento 

e desenvolvimento normal, e que uma dieta equilibrada, ajustada em termos 

calóricos e com nutrientes adequados é o alicerce para desenvolvimento e 

manutenção de tecidos, incluindo o ósseo (Spirduso, Francis, & MacRae, 

2005). Pode-se ainda revelar que, mediante os mesmos autores, a combinação 

de uma boa nutrição juntamente com o exercício produz ossos saudáveis na 

juventude e um superior pico de DMO, o que é associada com um risco 

reduzido de fractura do osso em fases posteriores da vida. 

Por outro lado, verificou-se que as mulheres idosas com osteoporose 

possuem menos massa muscular e menos massa adiposa e, por isso, menos 
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peso corporal que as mulheres sem osteoporose (Gonçalves, 2008). Neste 

estudo concluíram ainda que o risco de queda e de fracturas do fémur poderá 

depender da sarcopenia muscular, mas sobretudo por um processo geral de 

fragilização relacionada com o envelhecimento. Heaney (1991) afirma ainda 

que os ossos bem circundados por tecido adiposo são menos passíveis de 

provocar fracturas pela absorção de energia no momento do impacto, 

reduzindo assim a força aplicada directamente no osso.  

A inactividade aparece também como um factor de risco associado à 

osteoporose. Considera-se que o sedentarismo e, por sua vez, a falta de 

exercício físico são considerados factores de risco que devem ser combatidos 

no sentido de prevenir esta doença (Cury & Zacchello, 2007). 

 Ernest (1998) defende que, durante as 3 primeiras décadas de vida, a 

massa óssea depende, em grande medida, dos níveis de actividade física. A 

prática de actividade física nas fases de crescimento e desenvolvimento 

determinam ganhos de 7 a 8% de massa óssea nas pessoas adultas, 

proporcionando um menor risco de fractura no idoso (Henderson, White, & 

Eisman, 1998). Neste sentido, quanto maior for o pico de massa óssea, maior 

será a reserva óssea para o adulto e idoso, logo, é fundamental que o ganho 

mineral ósseo seja optimizado, sobretudo durante a puberdade, diminuindo as 

complicações ósseas futuras (Bálsamo & Marques, 2003).  

É de esperar que o exercício tenha uma influência benéfica sobre a 

manutenção do osso, por oposição ao repouso, imobilização e desuso dos 

músculos, podendo esta inactividade ser desastrosa para a mineralização 

óssea (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Os mesmos autores apresentam 

estudos em que revelam perdas de 1% de osso numa semana e a sua 

recuperação necessitou de 1 mês para atingir os mesmos 1%. Conclui-se 

portanto que quando se inicia a mobilidade, após período de imobilização, a 

recuperação das componentes ósseas é muito mais lenta do que a taxa de 

perda óssea. Com efeito, mais estudos revelados pelos mesmos autores 

confrontam que o exercício pode então ser importante no aumento da formação 

óssea, através de sustentação de carga, enquanto que o tratamento com 

suplementos de cálcio e estrogénio apenas abrandam a reabsorção óssea. 
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Tanto a contracção muscular, como a gravidade aplicadas no osso influenciam 

a integridade da estrutura óssea. O osso, dentro de determinados limites, é 

capaz de modificar a sua força em resposta a estimulações mecânicas 

(Tortora, 2000). A carga mecânica sobre o osso reverte da tracção dos 

músculos esqueléticos, originada pela sustentação do peso, do exercício e da 

força de gravidade (Tortora, 2000).  

Assim, face ao anteriormente descrito, como prevenção para a 

osteoporose surge a dieta e aconselha-se exercício físico adequado (Tortora, 

2000).  

O tecido ósseo fica mais forte se sofrer impacto mecânico, pelo facto de 

se averiguar um incremento na deposição de sais minerais e na produção de 

fibras de colagénio (Henderson, White, & Eisman, 1998). Por outro lado, os 

mesmos autores consideram que a baixa estimulação mecânica origina o 

enfraquecimento do osso, pela desmineralização e declínio do colagénio. A 

carga mecânica provoca ainda um aumento da produção de calcitonina, 

hormona proteica, a qual inibe a reabsorção óssea.  Mas é importante ter em 

conta que a estimulação mecânica é específica no que se refere à sua 

metodologia de aplicação e dos segmentos corporais em que actua (Tortora, 

2000). 

Para esta patologia recomenda-se actividades com sustentação de peso 

quer através de treino de resistência aeróbia com sustentação do peso 

corporal, como a caminhada, quer pelo treino de força, pois ambos estimulam 

as células osteoblásticas e demonstram uma melhoria de densidade óssea 

(Spirduso, Francis, & MacRae, 2005).  

A prática de exercício físico deve ser com impacto ou que os exercícios 

estimulem a contracção mecânica de forma intensa, pois para que haja 

remodelação óssea é necessário que ocorra sobrecarga física de forma a 

haver estímulo na massa óssea (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Em 

contrapartida, Sanbord & Simmonds (2002) defende que o treino da força tem 

mais impacto a nível da DMO comparativamente com o treino aeróbio. De 

acordo com o American College of Sports Medicine & American Heart 
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Association (2007) para a saúde do osso e para indivíduos com osteoporose 

contempla parte aeróbia, força muscular e ainda treino de equilíbrio.  

Outros factores que influenciam no aparecimento da osteoporose e não 

estão contemplados nos factores de risco descritos acima, são o estilo de vida 

adoptado pela pessoa e a utilização de determinados fármacos. 

O consumo de álcool em excesso, especialmente no sexo masculino, 

induz uma redução da taxa de formação óssea (Barbieri, 1998). O consumo de 

tabaco é outro factor que contribui para a perda de DMO, sendo que os 

fumadores apresentam normalmente uma menor produção de estrogénios, 

comparativamente com os não fumadores, podendo mesmo induzir uma 

menopausa precoce no sexo feminino (Kanis, 1994). 

No que diz respeito aos medicamentos que têm uma influência nefasta 

sobre o metabolismo ósseo, são de salientar os corticóides, pois diminuem a 

massa mineral óssea, os diuréticos e laxantes uma vez que provocam 

normalmente perdas de cálcio tanto por perdas na urina como pela passagem 

acelerada dos nutrientes no intestino (Cury & Zacchello, 2007). 

Face ao quadro anterior, pode-se concluir que a osteoporose resulta de 

da interacção de vários factores que resultam num pico de massa óssea 

inadequado, num excesso de reabsorção ou de uma formação deficiente 

(Prestwood & Raisz, 2002). Estes problemas podem ser, de certo modo, 

atenuados com exercício físico e alimentação adequadas (Tortora, 2000). 
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2.1.2. Envelhecimento do Sistema Cardiovascular 
 

Actualmente a saúde global do idoso torna-se uma preocupação evidente 

da nossa sociedade. As estatísticas mostram que a DCV é considerada a maior 

causa de morbilidade e mortalidade, especialmente em pessoas com 65 ou 

mais anos de idade sendo, com isso, responsável por quase um milhão de 

mortes em 1997 (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Segundo os mesmos 

autores, aproximadamente 35% de todas as mortes são atribuídas a doença 

cardíaca, incluindo ataques do coração e miocardiopatia isquémica crónica. 

Assim, e de forma indirecta, os riscos de mortes na Terceira Idade são 

imputáveis à deterioração nos sistemas cardiovascular (Hurley & Roth, 2000) e 

respiratório (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). 

A capacidade cardiorrespiratória é entendida como sendo a habilidade de 

realizar actividades físicas de carácter dinâmico que envolvam grande massa 

muscular com intensidade, de moderada a intensa, por períodos prolongados e 

é dependente do estado funcional dos sistemas respiratório, cardiovascular, 

muscular e das suas relações fisiológico-metabólicas (FIeck & Kraemer, 1999). 

A resistência aeróbia de um indivíduo é usualmente avaliada pelo 

VO2máx (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005) e refere-se à quantidade máxima 

de trabalho que pode ser realizado pelo organismo usando principalmente o 

metabolismo oxidativo (Docherty & Sporer, 2000). 

 Considera-se que a estrutura e a função do coração, pulmões, artérias e 

veias, bem como a capacidade destes sistemas utilizarem oxigénio para 

produzir energia durante um período prolongado de tempo são essenciais para 

a independência física funcional (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). 

Neste sentido, Ferrari, Radaelli, & Centola (2003) realçam que a idade 

avançada pode induzir um declínio das funções orgânicas e no desempenho 

cardiovascular global, mesmo na ausência de doenças. Embora muitas 

características cardiovasculares dos idosos dependam do envelhecimento, em 

muitos casos, o desempenho é prejudicado não apenas como consequência do 

avançar da idade, mas também dos resultados de várias doenças, como 

disfunção da tiróide, diabetes, insuficiência cardíaca, hipertensão, entre outras 
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(Ferrari, Radaelli, & Centola, 2003). Portanto é difícil discriminar as alterações 

no sistema cardiovascular associadas à doença ou à idade. 

O processo de envelhecimento evidencia mudanças que acontecem em 

diferentes níveis, nomeadamente alterações cardiovasculares (Tribess & 

Virtuoso, 2005). A função cardiovascular e a resistência aeróbia não são 

imunes aos efeitos relacionados com o envelhecimento (McArdle, Katch, & 

Kactch, 1998).  

A resistência aeróbia tende a baixar entre 5 a 15% por década após os 30 

anos, resultando assim numa perda de 50% por volta dos 70 anos (Hagberg, 

1994). O decréscimo da resistência aeróbia é influenciado pela idade, tanto 

para as pessoas activas como sedentárias, contribuindo para o declínio nas 

funções fisiológicas centrais quanto periféricas associadas ao transporte e à 

utilização de O2 (Lakatta, 1993). 

O processo de envelhecimento evidencia mudanças cardiovasculares, 

como a diminuição do débito cardíaco (DC), da frequência cardíaca (FC), do 

VS, do VO2máx e aumento da pressão arterial e da concentração de ácido 

láctico, que resultam numa menor capacidade de adaptação e recuperação ao 

exercício (Mazzeo et al., 1998; Tribess & Virtuoso, 2005). Contudo, na 

ausência de processos patológicos as alterações da FC, do VS e do DC são, 

em repouso e exercício sub-máximo, relativamente pequenas (Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005). No entanto, os mesmos autores defendem que em 

esforço máximo estas mudanças já são evidentes e condicionam a capacidade 

máxima de trabalho.  

Por VO2máx designa-se a capacidade máxima de transporte e de 

utilização de oxigénio durante o exercício (Powers & Howley, 2000). Este 

indicador está directamente correlacionado com o DC máximo, VS máximo e 

da FCmáx, com o conteúdo arterial de O2 e com a capacidade extractiva 

muscular, ou seja, a diferença artério-venosa de O2 (Spirduso, Francis, & 

MacRae, 2005). O VO2máx representa um factor de melhoria da longevidade, 

e, significa por isso que, quanto mais alta a condição aeróbia do individuo, 

menor será o risco de mortalidade (Almeida & Araújo, 2003). Para além disso, 



2. Revisão da Literatura 
 

27 

a idade por si só é apresentada como um factor de risco para as doenças 

coronárias (Vaz, Santos, & Carneiro, 2005). 

Embora a resposta cardiovascular durante o exercício seja geralmente 

diminuída com o avanço da idade (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005), 

estudos indicam que, pelo menos, metade desse decréscimo poderá ser 

evitado pela prática sistemática de actividade física (Rikli & Jones, 2001). Nos 

idosos fisicamente activos, a resistência é aproximadamente 25% mais alta 

comparando com os não activos (McArdle, Katch, & Kactch, 1998). 

De acordo com Almeida & Araújo (2003), uma FC de repouso baixa, 

aparentemente representa um quadro de saúde adequado, ao passo que 

valores mais altos tendem a relacionar-se com risco aumentado de 

mortalidade. 

Como foi referido anteriormente, com o envelhecimento não existem 

alterações significativas na FC em repouso (Tate, Hyek, & Taffet, 1994), mas 

pelo contrário, no exercício máximo, onde a FCmáx declina cerca de 1 

batimento por ano depois dos 20 de idade (McArdle, Katch, & Kactch, 1998), ou 

seja, diminui 6 a 10 batimentos por década e é responsável por muito do 

decréscimo no DC máximo associado ao envelhecimento (Mazzeo et al., 1998). 

No que se refere à hipertensão arterial sabe-se que é um problema de 

grande importância nos países desenvolvidos (Vaz, Santos, & Carneiro, 2005) 

sendo que, 20% dos adultos são hipertensos (Efstratopoulos et al., 2006). 

Associado ao envelhecimento há uma elevação da pressão arterial em 

repouso com a idade (Hurley & Roth, 2000). O incremento da pressão arterial 

com a idade advém principalmente das alterações estruturais das artérias, 

especialmente pela rigidez aumentada, pela maior resistência e pela deposição 

de matéria gorda nas suas paredes (Ferrari, Radaelli, & Centola, 2003). Pinto 

(2007) afirma que a hipertensão sistólica isolada é o caso mais frequente de 

hipertensão a partir dos 50 anos, estando mais associada às DCV (Smulyan & 

Safar, 1997)  

Noutro âmbito, o idoso sofre também alterações no consumo de oxigénio 

que, de acordo com Powers & Howley (2000), é considerado como a medida 

mais válida da aptidão cardiovascular.  
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Daí que, a capacidade de desenvolver esforços prolongados está 

directamente relacionada com a potência do metabolismo oxidativo que 

depende, não exclusivamente, mas com enorme peso, do VO2máx (McCarthy 

et ai, 1995; Santos e Santos, 2002).  

Assim, tal como já referido, com o envelhecimento a FCmáx diminui 

significativamente, bem como o VS máximo (Spirduso, Francis, & MacRae, 

2005). Estas duas alterações mecânicas do coração resultam numa diminuição 

da capacidade de bombear sangue, condicionando o DC máximo e 

consequentemente o VO2máx (para refs. ver Carvalho & Mota, 2002). 

De uma forma geral, o sistema respiratório dos idosos saudáveis funciona 

adequadamente em repouso, assim como em exercício moderado. Mesmo em 

exercício intenso, a função pulmonar não é comummente considerada um 

factor limitador da capacidade de trabalho máximo, mas esta limitação deve-se 

principalmente à redução da FCmáx que acarreta uma diminuição do DC 

(Carvalho & Mota, 2002).  

Para além disso, o envelhecimento está relacionado com um declínio da 

massa muscular, que juntamente com o decréscimo do fluxo sanguíneo na 

musculatura activa vai prejudicar a capacidade de transporte e utilização de 

oxigénio, condicionar a diferença arterio-venosa de O2 e consequentemente o 

VO2máx (Carvalho & Mota, 2002). Assim, e tal como já referido, a redução na 

diferença arterio-venosa máxima de O2 e no DC máximo contribuem para uma 

redução no VO2máx associado com a idade (Mazzeo et al., 1998). Após os 25 

anos de idade à uma queda de VO2máx de aproximadamente 1% por ano nos 

indivíduos sedentários (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). De acordo com o 

American College of Sport of Medicine (1998), posteriormente aos 25-30 anos 

de idade, os sedentários normalmente possuem uma redução de 9-15% do 

VO2máx por década (American College of Sport of Medicine, 1998). 

Neste sentido, com o envelhecimento há um decréscimo da capacidade 

cardiovascular, indicada pelo declínio do VO2máx (Hurley & Roth, 2000), 

contribuindo assim para a prevalência de limitações funcionais e com um 

crescente grau de dependência (Toraman, Erman, & Agyar, 2004), afectando a 
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capacidade de realizar as actividades da vida quotidiana dos idosos (Hurley & 

Roth, 2000). 

Vários estudos comprovam o declínio do VO2máx com o avançar da idade 

(Hawkins & Wiswell, 2003), assim como o papel da actividade física no atenuar 

deste declínio.  

Logo, os resultados demonstram que os indivíduos que se mantém 

activos apresentam menor decréscimo na potência/capacidade aeróbia e que, 

mesmo os sujeitos que se tornam activos em idade madura, conseguem 

apresentar melhor aptidão aeróbia comparando com sedentários (Hawkins & 

Wiswell, 2003). 

Neste sentido, o indivíduo idoso, possuindo uma prática aeróbia regular, 

pode promover melhorias na sua funcionalidade, reduzir a incidência de 

debilidade e elevar a sua qualidade de vida, tanto a nível da prevenção como 

no tratamento de patologias cardiovasculares e respiratórias (Hurley & Roth, 

2000). 

Por outro lado, com a idade surgem também alterações hormonais e 

metabólicas que afectam o sistema cardiovascular. 

Spirduso, Francis, & MacRae (2005) afirmam que a performance 

cardiovascular durante um stress físico é limitada pela deterioração da resposta 

hormonal associada à idade. Pensa-se que algumas alterações hormonais 

associadas ao processo de envelhecimento podem estar relacionadas com as 

DCV e consequentemente com a longevidade do indivíduo idoso (Hurley & 

Roth, 2000). 

Os baixos níveis de testosterona, principalmente no sexo masculino, 

juntamente com o incremento de gordura visceral estão associados com as 

DCV (Tortora, 2000). Schaefer et al. (1989) acrescentam que o 

desenvolvimento de certas DCV no idoso estão, não estão só associadas às 

modificações hormonais, como também às alterações metabólicas, como é o 

caso da quedas dos níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL) e os 

aumentos dos valores de lipoproteína de baixa densidade (LDL) com o avançar 

da idade.  
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Por um lado, o envelhecimento e o desuso degradam o sistema 

cardiovascular e respiratório. Pelo contrário, através do exercício sistemático é 

possível incrementar o funcionamento destes sistemas (Spirduso, Francis, & 

MacRae, 2005). 
Para Carvalho & Mota (2002), o exercício físico regular juntamente com 

uma boa dieta são importantes medidas não farmacológicas para prevenir as 

DCV e metabólicas.  

Cooper (1972) acrescenta ainda que, a longo prazo, o exercício aeróbio 

tende a desacelerar o processo de envelhecimento cardiovascular, e, até 

determinado ponto, tende a manter a aptidão física dos idosos. Este tipo de 

treino promove alterações nos mecanismos cardiopulmonares proporcionadas 

pelo incremento da capilarização muscular, do volume, da densidade 

mitocondrial e do número de mioglobinas (Docherty & Sporer, 2000), proteína 

muscular que auxilia na difusão do oxigénio dos capilares às mitocôndrias 

(Powers & Howley, 2000).  

Para Spirduso, Francis, & MacRae (2005) com a prática de exercício 

aeróbio sistemático pode-se alcançar um melhor funcionamento do coração, 

dos pulmões, das artérias, das veias e da habilidade desses sistemas em 

utilizar O2 para produzir energia.  

Também Mazzeo et al. (1998) afirma que se regista uma menor rigidez 

arterial no indivíduo idoso que pratica exercício aeróbio. 

Tate, Hyek, & Taffet (1994) defendem também que há reduções na 

pressão arterial em repouso e Mazzeo et al. (1998) acrescentam ainda que 

indivíduos idosos demonstram um incremento de 10% a 30% no VO2máx como 

resultado do treino aeróbio. 

As vantagens do treino de resistência não se esgotam, Carvalho & Mota 

(2002) acreditam ainda que este treino pode contribuir para um incremento no 

fluxo sanguíneo para a musculatura activa, assim como, na capacidade dos 

tecidos utilizarem O2. Os mesmos autores afirmam que também são 

observáveis alterações a nível cardíaco, particularmente no aumento do VS. 

Relativamente à FCmáx reduzida com a idade, não é alterável com o treino 

(Carvalho & Mota, 2002), concluindo, por isso que o factor decisivo para o 
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declínio da capacidade máxima de trabalho é a redução da FCmáx e menos 

dependente da redução do VS ou da menor utilização de O2 pela musculatura 

activa (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005).  

No entanto, para que o treino aeróbio promova benefícios para a saúde é 

necessário que a frequência, intensidade e duração sejam adequados 

(Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Para Mazzeo et al. (1998) a magnitude 

de incremento no VO2máx é em função da intensidade de treino, isto significa 

que o treino com intensidade leve demonstra pouca ou nenhuma alteração.  

Em contrapartida, não só o treino aeróbio tem benefícios a nível 

cardiovascular, mas o treino de força também tem um contributo importante. 

Ainda há poucos estudos que correlacionam a intervenção do treino de força 

nas respostas cardiovasculares e há controvérsias por parte de diversos 

autores. Mas, apesar do exercício aeróbio ser o método mais utilizado e 

estudado para desenvolver a capacidade cardiovascular, de acordo com o 

American College of Sports Medicine (2006), o treino de força também é 

considerado um método eficaz a nível cardiovascular, tendo como função não 

só melhorar a força muscular, como também a massa, modificando factores de 

risco coronários e reforçando a independência funcional (American College of 

Sports Medicine, 2006). De acordo com mesma entidade, este tipo de treino é 

também recomendado para doentes cardíacos.  

Este tema será abordado adiante nos pontos 3.3.4. e 3.4.4.. 
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2.1.2.1. Factores de Risco das Doenças Cardiovasculares 
 

A doença cardíaca está conotada como a principal causa de morte em 

idosos (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005; Taylor et al., 2004), em ambos os 

sexos (Mazzeo et al., 1998), bem como de morbilidade e mortalidade 

prematura no Reino Unido (Taylor et al., 2004) e, por fim, representa uma das 

principais causas de incapacidade (Reis, 2003).  

Aproximadamente 35% de todas as mortes atribuídas a doença cardíaca 

incluem ataque cardíaco e miocardiopatia isquémica crónica (Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005). No entanto, os números absolutos continuam a 

aumentar a nível mundial, estando longe o controlo da doença (Reis, 2003).  

A Organização Mundial de Saúde expõe que 75% das DCV podem ser 

atribuídas a factores de risco modificáveis, o que significa que há possibilidade 

de serem prevenidos, tratados e controlados (Mackay & Mensah, 2004). Assim, 

o estudo dos mecanismos e factores de risco destas doenças crónicas são 

importantes uma vez que, objectivam prevenir e/ou amenizar a 

morbimortalidade, adicionando qualidade de vida à população em geral e, em 

especial, aos idosos. 

Diferentes esforços têm sido realizados no sentido de conhecer os 

principais factores de risco ligados às DCV, assim como na sua intervenção. 

Vaz, Santos, & Carneiro (2005) confirmam que os factores de risco de DCV são 

extremamente relevantes na sua vertente preventiva.  

Por prevenção realça-se a necessidade de tentar influenciar as 

populações no sentido de assumirem estilos de vida saudáveis já que estes 

dependem essencialmente dos hábitos de vida associados às sociedades 

(Gomes, 2006; Reis, 2003), bem como na necessidade da intervenção 

farmacológicas reconhecidamente eficazes no controlo da progressão desta 

doença (Reis, 2003).  

As DCV são de natureza multifactorial (Williams & et al., 1996), ou seja, 

geralmente, são devidas à combinação de vários factores de risco. Alguns dos 

factores de risco são passíveis de ser alterados enquanto outros não são 
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modificáveis. Dentro deste último grupo podemos incluir a idade, o sexo, a raça 

e a hereditariedade. 

Na  

Tabela 1 ilustra-se os factores de risco considerados nefastos para as 

DCV e de acordo com Vaz, Santos, & Carneiro (2005), é relevante referir, a sua 

contribuição no aparecimento da doença, bem como a importância prática da 

sua modulação tendo em vista a redução da incidência de DCV. 

 
Tabela 1 Factores de Risco para Doenças Coronárias (American Heart Association, 2001a) 

MAIORES FACTORES DE RISCO 

Não Modificáveis 

  1. Aumento da idade (> 65 anos) 

  2. Sexo masculino 

  3. Hereditariedade 

Modificáveis  

  1. Cigarro/fumo do tabaco 

  2. Pressão arterial elevada (>140/90 mmHg) 

  3. Colesterol elevado (> 240 mg/dl) 

  4. Inactividade física 

  5. Obesidade (Índice de Massa Corporal (IMC) > 30 Kg/m2) 

  6. Diabetes (tipo II) 

 
Assim, iremos começar por definir os vários factores de risco não 

modificáveis e a sua implicação com o envelhecimento, tendo em conta que 

estes não se podem alterar.  

 
 

2.1.2.1.1. Idade 
 

De acordo com Gomes (2006), a idade actua como um factor de risco na 

doença coronária, pois é o resultado da evolução natural a que estão sujeitos 

todos os órgãos e sistemas do organismo humano, levando ao aparecimento 

concomitante de outros factores de risco como a hiperglicemia e a hipertensão. 

Noutra perspectiva, segundo Tortora (2000) a idade não está contemplada 

como sendo um factor de risco para doenças de coração. Contudo, de acordo 
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com uma publicação realizada em 1990 pelo National Heart Lung and Blood 

Institute (2003) a idade é definida como um factor de risco de DCV para 

homens com idade superior a 45 anos e nas mulheres com mais de 55 anos. 

Já a American Heart Association (2001a) não especifica os géneros, 

considerando que o factor de risco é apresentar idade superior a 65 anos.  

O risco de DCV aumenta gradualmente com a idade em homens e em 

mulheres e em média as pessoas mais idosas têm aterosclerose coronária 

mais desenvolvida do que as mais novas (National Cholesterol Education 

Program, 2001), bem como é característico do envelhecimento a deterioração 

da estrutura e função celular e orgânica mesmo em indivíduos aparentemente 

saudáveis e ocorre independentemente de qualquer doença (Holloszy, 2000).  

 

 

2.1.2.1.2. Sexo  
 

No que diz respeito à diferença entre sexos verifica-se que os homens 

parecem estar sujeitos a um risco de desenvolvimento de DCV 

substancialmente mais elevado do que as mulheres (Spirduso, Francis, & 

MacRae, 2005; Tortora, 2000). Essa maior propensão para DCV nos homens 

deve-se a uma tendência acrescida na acumulação de gordura na zona 

abdominal neste sexo cujo impacto, no sistema cardiovascular, parece 

particularmente adverso, enquanto que nas mulheres a distribuição da gordura 

é essencialmente periférica (Bouchard, Shephard, & Stephens, 1993). Esta 

localização diferenciada dos depósitos de gordura parece ser devida a 

diferenças hormonais e tem ainda outras implicações. Acredita-se que o 

estrogénio, hormona responsável pelas características femininas, segregado 

até à menopausa e após esta (Tortora, 2000). Esta hormona exerce uma 

protecção contra as DCV reduzindo os níveis de lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) e aumentando os níveis de HDL no sexo feminino (Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005). 

Até aos 70 anos a diferença de desenvolvimento de DCV entre sexos é 

de 10 a 15 anos, com menor incidência na mulher, apesar de após os 70 anos 
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as taxas de DCV serem semelhantes (Tortora, 2000). Contudo Brubaker, 

Kaminsky, & Whaley (2002), especifica que a incidência de DCV é cerca de 4 

vezes superior no sexo masculino, entre os 45 e os 49 anos, e 

aproximadamente 2 vezes maior em idades entre os 65 e os 69 anos e realça 

ainda que apenas pelos 85 anos a razão de incidência é igual entre géneros.  

 

 

2.1.2.1.3. Hereditariedade 
 

Por outro lado, no caso específico da predisposição genética não há 

modificações possíveis para evitar este factor de risco de DCV, contudo é 

importante ter em conta que ter um familiar, parente em primeiro grau que 

contraiu DCV antes dos 60 anos, pode estar exposto a um maior risco de 

desenvolver esta doença (Canuto, 2007). Para além disso, a tendência familiar 

para DCV pode estar associada à transmissão genética de outros factores de 

risco como a pressão arterial alta, colesterol elevado, diabetes e obesidade 

(Williams & et al., 1996). 

No que concerne aos outros factores de risco, os modificáveis, também 

foram estudados no sentido de entender a sua contribuição no 

desenvolvimento das DCV, bem como na tentativa de intervir na sua 

prevenção. Os factores de risco passivos de alteração são: tabagismo, 

hipercolesterolémia hipertensão arterial, diabetes, obesidade e inactividade. 

 

 

2.1.2.1.4. Tabagismo 

 

De acordo com um estudo na população urbana com idade superior a 18 

anos em Portugal cerca de 30 a 44,9% dos homens e 15 a 29,9% das 

mulheres tem hábitos tabágicos (Mackay & Mensah, 2004). Outro aspecto 

relevante, refere-se ao factor da idade média de início de consumo de tabaco 

ser aos 14-15 anos e que 80% dos consumidores principiarem a fumar antes 

dos 18 anos (Vaz, Santos, & Carneiro, 2005). Esta realidade contribui para que 
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cerca de um quinto das DCV em todo o mundo sejam atribuídas ao consumo 

de tabaco (Mackay & Mensah, 2004). A mortalidade cardiovascular é cerca de 

duas vezes mais elevada entre viciados no tabaco, e mesmo nos fumadores 

passivos, em comparação com os não-fumadores (Pollock & Wilmore, 1993). 

No entanto, é de ter em conta que o número de cigarros fumados por dia e o 

número de anos de consumo implica um determinado grau de risco para DCV 

(Canuto, 2007), bem como o género, já que de acordo com Vaz, Santos, & 

Carneiro (2005) as mulheres têm um risco superior ao sexo masculino para o 

desenvolvimento destas doenças. Em termos de comparação, basta uma 

mulher consumir entre 3 a 5 cigarros por dia e o homem fumar 6 a 9 cigarros 

por dia que representa um risco de DCV duplicado relativamente a um não 

fumadores (Mackay & Mensah, 2004). Entre 1995 e 1999 constatou-se, através 

dum estudo elaborado nos Estados Unidos, que das 442398 mortes atribuíveis 

ao consumo de tabaco, 33,5 % representavam mortes associadas a DCV 

(American Heart Association & American College of Cardiology, 1999). Estes 

valores afiguram o efeito nefasto que representa o vício do tabaco tanto para 

quem fuma como para quem se encontra no mesmo ambiente de fumo.  

Os efeitos negativos associados ao tabagismo advêm da nicotina do 

cigarro que ao entrar na corrente sanguínea provoca contracção dos pequenos 

vasos sanguíneos, estimula a secreção excessiva de adrenalina e 

noradrenalina na glândula supra-renal, provocando o aumento da FC e da 

pressão arterial (Tortora, 2000). Para além disso, a nicotina é capaz de retirar o 

O2 das moléculas de hemoglobina para ocupar o seu lugar devido ao monóxido 

de carbono do fumo, aumentando assim a carga imposta ao coração para 

conduzir o O2 aos tecidos (Williams & et al., 1996). Deste modo pode-se 

concluir que o tabaco sobrecarrega o sistema cardiovascular e que deixar de 

fumar é sempre uma solução benéfica. Esta afirmação apoia-se na citação que 

refere que um ano após o abandono do tabaco, o risco para DCV diminui 

aproximadamente 50% (Vaz, Santos, & Carneiro, 2005) e posteriormente a 15 

anos ter deixado o mesmo vício o risco relacionado com a morte por DCV é 

semelhante aos não fumadores (American Heart Association, 2003).  
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Por tudo isto, para quem fuma tem grandes vantagens em deixar o vício 

do tabaco, bem como assumir um estilo de vida activo pela prática de exercício 

físico, no sentido de diminuir os factores de risco DCV e melhorar a saúde. 

 

 

2.1.2.1.5. Hipertensão Arterial 
 

No que diz respeito à hipertensão, verifica-se que se insere no grupo dos 

factores de risco modificáveis de DCV, o que implica uma intervenção 

apertada, de forma a contrariar os valores anormais.  

Aproximadamente 30% da população, da maioria dos países, apresenta 

tensão arterial elevada (American Heart Association, 2003) e para indivíduos 

acima dos 50 anos estes valores acima dos considerados saudáveis predizem 

DCV (Vaz, Santos, & Carneiro, 2005). Como tal, para se considerar 

hipertensão a pressão sistólica encontra-se com valores ≥ 140 mmHg e a 

diastólica ≥ 90 mmHg (Tortora, 2000). Valores mais concretos apontam para 

que o risco DCV aumente por cada 10 mm/hg de incremento na pressão 

diastólica e por cada 20 mm/hg na pressão sistólica (Mackay & Mensah, 2004). 

De acordo com os resultados do estudo Systolic Hypertension in Europe 

constatou-se que é verdadeiramente benéfico controlar a pressão arterial 

sistólica nos doentes idosos (Gomes, 2006). Conforme referem os autores 

Tuomilehto, Rastenute, Birkenhager, & et al. (1999), quando a pressão arterial 

sistólica diminui em pelo menos 20 mm/hg e para um valor inferior a 150 

mm/hg representa numa redução da mortalidade global em 55%. Neste estudo 

a mortalidade por DCV abrandou 76%, 69% de todos os eventos 

cardiovasculares também diminuíram e houve um abrandamento de AVC em 

73%. 

Por sua vez, a hipertensão contribui para um risco 2 a 3 vezes aumentado 

de contrair insuficiência cardíaca relativamente a pessoas com valores 

normalizados e em 91% dos casos a hipertensão arterial precede o 

aparecimento desta (Levy, Larson, Vasan, Kannel, & Ho, 1996). 
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Sobre este factor de risco deve-se intervir no sentido de, por um lado, 

alterar padrões alimentares, e por outro no incremento de actividade física 

influenciando dessa forma a redução da pressão arterial. A pressão arterial em 

repouso poderá ser reduzida mediante treino resistência aeróbia e em menor 

grau, mas também eficaz, encontra-se o treino de força muscular (Fleck & 

Júnior, 2003). Recomenda-se ainda que o exercício seja efectuado de 

intensidade leve a vigorosa (40 a 85% do VO2máx) realizando no mínimo 3 

vezes por semana e em sessões dos 20 aos 60 minutos de duração (Powers & 

Howley, 2000) 

A detenção da doença, seguida do seu tratamento adequado contribui 

para diminuir o risco de ataques cardíacos, de AVC, bem como de insuficiência 

renal (Sharp & Dohme, 2004). 

 

 

2.1.2.1.6. Hipercolesterolémia 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde a hipercolesterolémia é 

responsável por cerca de um terço de todas as doenças de coração em todo o 

mundo (Mackay & Mensah, 2004). 

A realidade em Portugal representa aproximadamente 70% da população 

adulta com níveis de colesterol acima dos valores recomendados (Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005). 

Na verdade, observa-se um aumento dos riscos para DCV e para AVC 

pelo incremento da concentração plasmática de colesterol LDL (Vaz, Santos, & 

Carneiro, 2005), apresentando > 160 mg/dl ou de colesterol total > 240 mg/dl 

(Wilson et al., 1998) ou ainda, se os níveis de HDL forem baixos, o que implica 

valores ≤ 37 mg/dl nos homens e 47 mg/dl nas mulheres (Vaz, Santos, & 

Carneiro, 2005). 

É recomendado que o nível sanguíneo total de colesterol seja < 200 

mg/dl, e que a relação do colesterol total para a HDL seja menor que 3:1 

(Tortora, 2000). No sentido de contrariar estes parâmetros, foram efectuados 

estudos experimentais que revelaram uma notável redução na incidência de 
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DCV ligadas à diminuição e controlo do colesterol LDL (National Cholesterol 

Education Program, 2001) como, aumentando níveis de colesterol HDL para 

valores ≥ 53 mg/dl nos homens e ≥ 67 mg/dl (American Heart Association, 

2003). 

Deste modo, de forma a prevenir é necessário detectar se os níveis se 

encontram fora dos valores normais e caso seja necessário efectuar o seu 

tratamento, pois ajuda a reduzir o risco de ataque cardíaco, de AVC e de 

doença vascular periférica (Sharp & Dohme, 2004). Por vezes, não é 

indispensável o tratamento farmacológico ou pode estar associado a este a 

procura dum estilo de vida mais activo e hábitos alimentares mais correctos de 

forma a abrandar os factores DCV. 

Constata-se que o efeito do exercício físico, efectuado de forma 

moderada e regular sobre o metabolismo lipídico tem demonstrado, de um 

modo constante, diminuição dos triglicerídeos e aumento do colesterol HDL e, 

de um modo mais irregular, a redução do colesterol total e colesterol LDL 

(Paffenbarger, 2000). Diminuir o colesterol em 1% para pessoas com colesterol 

elevado pode representar um contributo de 2 a 3% de decréscimo no risco de 

factores DCV (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005, 2005). 

Uma dieta com baixo teor de gordura saturada, bem com um programa de 

treino adequado afectará positivamente o perfil lipídico (Fleck & Júnior, 2003). 

Considera-se que pelo treino aeróbio há uma redução do colesterol total, de 

LDL, de triglicerídeos e um aumento de HDL. Os mesmos autores contrapõem 

no que diz respeito ao treino força, a maioria dos estudos mostra pouco ou 

nenhum benefício positivo no perfil lipídico. Contudo, os mesmos autores 

verificaram que alguns estudos com treino de força de grande volume, ou seja 

com maior número de repetições, podem ter efeitos positivos no perfil lipídico. 

 

 

2.1.2.1.7. Diabetes 

 

De acordo com Mackay & Mensah (2004) a Organização Mundial de 

Saúde prevê que em de 2000 a 2030 o predomínio da diabetes em todo o 
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mundo cresça de 4,6% para 6,4%. Segundo a mesma organização estima-se 

que metade dos diabéticos, no mundo inteiro, não estão diagnosticado e 

actualmente existem já 170 milhões de indivíduos com esta doença. 

A diabetes Mellitus é mais um factor de risco que provoca um incremento 

no risco de DCV (Norhammar et al., 2004). Dois terços a três quartos dos 

diabéticos morrem de DCV, representando valores de 2 a 4 vezes superior a 

indivíduos não diabéticos (Kannel & D’Agostino, 1995). Para além disso, 

observa-se que a grande maioria das pessoas com diabetes tipo II também 

desenvolve hipertensão e hipercolesterolémia (Tortora, 2000) e que tendem a 

ser sedentárias, obesas, especialmente com gordura abdominal (Tortora, 2000; 

Vaz, Santos, & Carneiro, 2005) e ainda apresentam uma alimentação rica em 

calorias (Vaz, Santos, & Carneiro, 2005).  

Constata-se que em Portugal, a diabetes tem uma prevalência de 5 a 

9,9% em pessoas com mais de 20 anos, associada a hábitos de vida e 

alimentação impróprios (Vaz, Santos, & Carneiro, 2005). 

Importa caracterizar a diabetes e distinguir a sintomatologia da diabetes 

tipo I do tipo II, já que têm causas e consequências distintas. Segundo Tortora 

(2000) a diabetes refere-se a um grupo e doenças hereditárias caracterizada 

pelo aumento de glicose sanguínea (hiperglicemia) e excreção de glicose na 

urina à medida que a hiperglicemia aumenta. A diabetes tipo I ou diabetes 

juvenil, insulino-dependente, é caracterizada por uma insuficiência de insulina 

devido ao declínio do número de células beta produtoras de insulina. A 

diabetes tipo II é mais comum e ocorre frequentemente em pessoas obesas 

com mais de 40 anos e, neste caso o nível elevado de glicose no sangue pode 

ser controlado por dieta, exercício e medicamentos. Nestes indivíduos as 

diabetes surgem, não como uma falta de insulina, mas provavelmente, porque 

as células perdem os receptores de insulina tornando-se menos sensíveis a 

ela. 

A dieta e o exercício são partes essenciais do programa de tratamento da 

diabetes tipo II para a obtenção da redução de peso e incremento da 

sensibilidade à insulina (Powers & Howley, 2000). A prescrição deve enfatizar a 

actividade de baixa intensidade e de longa duração realizada quase 
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diariamente de forma a maximizar os efeitos positivos relacionados à 

sensibilidade à insulina e à perda de peso (Powers & Howley, 2000). 

Acrescenta-se ainda, de acordo com os mesmos autores, uma dieta baixa em 

gorduras, semelhante à recomendada à população geral para obtenção de 

saúde, com os objectivos adicionais de obtenção de glicemia e níveis séricos 

de lípidos normais.  

 
 

2.1.2.1.8. Obesidade 
 

As estatísticas americanas são particularmente elucidativas a este 

respeito, apresentando um panorama de aproximadamente 8800 000 jovens 

entre os 6 e 19 anos com excesso de peso, ou obesidade observado através 

dos cálculos do IMC (Vaz, Santos, & Carneiro, 2005). O quadro em Portugal e 

no resto da Europa também não é animador, mas antes, bem preocupante. 

A obesidade foi considerada um factor de risco muito importante para a 

DCV, quer como factor independente, quer pela sua associação com outros 

factores de risco, dado que os obesos apresentam maior prevalência de 

hipertensão arterial (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005) e dislipidémias e 

ainda representa a situação patológica que mais predispõe à diabetes tipo II 

(Goveia et al., 2004; Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Especialmente em 

indivíduos com excesso de gordura abdominal há um risco 10 vezes superior 

no desenvolvimento da diabetes tipo II (Tortora, 2000), aumentando em 

proporção directa com o IMC (Vaz, Santos, & Carneiro, 2005). Para além disso, 

o aumento de gordura corporal constitui um risco para contrair doenças 

crónicas, como alguns tipos de cancro e ósteo-artrite (Spirduso, Francis, & 

MacRae, 2005). 

Assim, a obesidade no idoso, bem como o aumento da obesidade em 

crianças e jovens nos últimos 20 anos tem sido um motivo de preocupação 

(Spirduso, Francis, & MacRae, 2005) e estima-se que aproximadamente 300 

000 americanos morram todos os anos por causas relacionadas com a 

obesidade (Vaz, Santos, & Carneiro, 2005). 
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O problema do excesso de peso decorre de um aumento de ingestão 

calórica (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005; Vaz, Santos, & Carneiro, 2005), 

acrescentando ainda o baixo nível de actividade física (Spirduso, Francis, & 

MacRae, 2005). Daí que, os indivíduos com excesso de peso devem ser 

orientados no sentido de perder peso mediante um programa de exercício 

físico adequado com duração e frequência progressivos e medidas dietéticas. 

Por outro lado, é de salientar que a desnutrição não está desassociada da 

obesidade, ou seja um indivíduo pode estar desnutrido e encontrar-se em 

excesso de peso aquando a ingestão de alimentos não contêm os nutrientes 

necessários para proporcionar nutrientes suficientes (Sharp & Dohme, 2004). 

Esta é uma realidade dos países ocidentais a que se deve tomar em atenção e 

procurar alertar os idosos.(Sharp & Dohme, 2004). Neste sentido, para 

combater esta problemática é necessário intervir na perda do peso (Tortora, 

2000). 

Neste contexto, o elevado IMC está associado ao aumento de incidências 

de DCV, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão e certos cancros (American 

College Sports Medicine, 1998). Calculando o IMC através das medidas do 

peso e da altura verifica-se que excesso de peso requer valores entre 25,0 e 

29,9 Kg/m2, obesidade por se encontrarem igual ou acima dos 30 Kg/m2, 

estando diferenciada em obesidade leve, moderada e severa (U. S. 

Department of Health and Human Services, 1998). Contudo, o IMC tem 

algumas desvantagens, porque super estima a gordura corporal em pessoas 

com massa muscular elevada, bem como não é considerado medida de 

gordura e não é sensível na redistribuição da gordura (Spirduso, Francis, & 

MacRae, 2005).  

Deste modo, faz todo o sentido diferenciar distribuição de armazenamento 

de gordura e em excesso no corpo, já que recentes pesquisas indicam que 

onde se deposita o excesso de gordura é mais importante para predizer 

morbidade e mortalidade do que o aumento de gordura corporal por si 

(Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Daí que, surgiu a classificação do 

excesso de gordura em formato de “maça” e de “pêra”, dependendo do seu 

padrão de distribuição de gordura (Tortora, 2000), ou padrões de gordura 
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andróide e ginóide respectivamente e sendo convencionalmente atribuído a 

primeira forma ao homem e a segunda à mulher (Spirduso, Francis, & MacRae, 

2005). Andróides são pessoas com gordura em excesso acumulada no tronco, 

tórax, costas e abdómen (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005) e com risco 

aumentado de DCV, diabetes, pressão arterial elevada, AVC, artrite, apneia do 

sono e de mobilidade reduzida (Fiatrtrone Singh, 1998) e representa um risco 

10 vezes superior em desenvolver diabetes tipo II do que indivíduos sem 

excesso gordura (Tortora, 2000), ao passo que indivíduos com distribuição de 

gordura ginóide se caracterizam por maior deposição de gordura nas ancas e 

glúteos e coxa (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Esta distribuição de 

gordura implica também um risco aumentado de diabetes tipo II, mas só de 2 a 

4 vezes relativamente a pessoas sem excesso de gordura (Tortora, 2000).  

A circunferência da cintura parece ser outro forte preditor de risco para 

DCV (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005).  

Este facto resulta do conhecimento de que os adipócitos de diferentes 

regiões do corpo parecem diferir na sua actividade metabólica (Tortora, 2000). 

Afigura-se que as células de gordura na região abdominal tendem a ser 

metabolicamente mais activa do que aquelas na região do glúteo e femoral 

(Spirduso, Francis, & MacRae, 2005; Tortora, 2000). Assim segundo os 

mesmos autores, quando a quantidade de gordura abdominal está muito 

elevada as células libertam gordura na corrente sanguínea mais prontamente, 

a qual segue para o fígado que, por sua vez, tal como especifica Tortora 

(2000), transforma a gordura em triglicerídeos de LDL, que posteriormente são 

convertidos em colesterol de LDL. Por consequente, a elevação de 

triglicerídeos pode desregular a quantidade de açúcar no sangue e provocar 

um aumento de insulina que, por sua vez, estimula o sistema nervoso 

simpático, elevando a pressão arterial.  

Portanto, o conjunto do aumento de glicose no sangue, dos valores de 

lípidos sanguíneos elevados, a tensão arterial alta e a obesidade abdominal 

desencadeiam um risco elevado de DCV (Tortora, 2000). 

Para agravar a situação da obesidade, como característica do 

envelhecimento surge uma redução dos níveis de actividade física e um 
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decréscimo no dispêndio energético, predispondo os idosos a um acúmulo e 

má redistribuição da gordura corporal (Canuto, 2007). Por outro lado, é 

importante realçar que mesmo na ausência de alterações no peso corporal, os 

idosos possuem uma maior percentagem de gordura e uma menor massa 

muscular com o mesmo IMC comparativamente aos jovens (Spirduso, Francis, 

& MacRae, 2005). Por outro lado, a redistribuição da gordura corporal também 

se altera no envelhecimento, elevando a proporção de gordura visceral e 

abdominal, mesmo quando relativizado à quantidade de massa gorda (Horber, 

Ruber, Thomi, Jensen, & Haeger, 1997).  

Por estas razões tão vincadas torna-se urgente combater esta 

problemática da obesidade que está avançar drasticamente e a causar efeitos 

nefastos tão poderosos.  

Neste sentido, sugere-se a prática de um programa de exercício físico. 

Spirduso, Francis, & MacRae (2005) sugere um treino regular de resistência 

aeróbia e de resistência muscular como exercícios importantes para alcançar e 

manter uma óptima composição corporal. O mesmo autor, refere ainda que 

treino de resistência aeróbia permite efectivamente reduzir o peso e a massa 

gorda, mas não é efectivo no aumento de massa muscular, porque este tipo de 

treino não promove um estímulo suficientemente forte para promover aumento 

no músculo. Contudo, segundo o mesmo autor, verifica-se que com o treino de 

resistência muscular há também uma redução significativa de massa gorda. 

Contrariamente aos efeitos do treino de resistência aeróbia, a literatura 

relativamente aos efeitos do treino de força sobre as adaptações 

cardiovasculares é relativamente escassa (Carvalho & Soares, 2004). Contudo, 

parece que o treino da força contribui para reduzir os factores de DCV 

(Carvalho & Soares, 2004) aumentando a massa magra e a actividade do 

sistema nervoso simpático, contribuindo ainda para que a taxa de metabolismo 

basal seja incrementada, podendo ajudar na diminuição da massa gorda 

(Pratley et al., 1994). Isto significa que, quanto maior a massa magra corporal, 

maior a taxa de metabolismo basal, podendo ter um impacto significativo no 

total de calorias metabolizadas e, desta forma, ajudar a controlar o peso (Fleck 

& Júnior, 2003). 
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2.1.2.1.9. Inactividade 
 

É evidente que o envelhecimento saudável está associado a muitos 

alterações centrais e periféricos no sistema cardiovascular e estas adaptações 

são exacerbadas pela presença de patologia e inactividade física, aumentando 

o risco de desenvolver alguma forma de doenças circulatórias (Taylor et al., 

2004).  

A Organização das Nações Unidas confirma que entre 60 a 85% da 

população mundial insere-se no grupo de adultos sedentários, que nos países 

desenvolvidos mais de metade dos adultos são insuficientemente activos 

(World Health Organization, 2002) e ainda que cerca de 60% da população 

mundial não apresenta valores de actividade física adequados (Vaz, Santos, & 

Carneiro, 2005).  

De acordo com Mackay & Mensah (2004) a inactividade física incrementa 

1,5 vezes o risco para doença coronária e AVC, sendo encarregue por 1,9 

milhões de mortes em todo o mundo, das quais 20% têm causas 

cardiovasculares. 

Até 1992, a American Heart Association não incluía a actividade física na 

lista dos principais factores de risco que poderiam ser modificados (Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005). Os mesmos autores referem que a média do risco 

relativo de morte atribuível a DCV é de aproximadamente 45% nos sujeitos 

inactivos. Para além da inactividade em si, nos sujeitos activos, normalmente 

outros factores de risco sob controlo, como exemplo, menos pessoas activas 

fumam, são obesas, apresentam diabetes, têm colesterol elevado ou pressão 

arterial alta (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Paralelamente, um indivíduo 

activo apresenta valores menores de triglicerídeos e maiores de HDL colesterol 

e ainda reportam menos ansiedade e depressão (Williams, 2001). 

A adopção de um estilo de vida activo é considerada o segundo maior 

contribuinte para redução de risco para todas as doenças, encontrando-se no 

topo a diminuição do tabagismo (Bauman & Smith, 2000). 

Assim, verifica-se que, por um lado, um estilo de vida inactivo apresenta-

se como um factor de risco no desenvolvimento de DCV e, por outro, a prática 
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de actividade física demonstra que pode reduzir em grande parte o risco de 

contrair DCV, bem como contribui positivamente na diminuição de outros 

factores de risco. Para além disso, também é evidente que as mudanças com 

envelhecimento podem ser revertidas por níveis crescentes de actividade física 

(Taylor et al., 2004).  

Através do exercício físico há um fortalecimento da musculatura lisa dos 

vasos sanguíneos, auxiliando na circulação. Por outro lado, o exercício 

aumenta o HDL, melhora o funcionamento do sistema respiratório, permitindo 

controlar o peso e aumentar a habilidade do corpo em dissolver coágulos 

(Tortora, 2000). Acrescenta-se ainda, que a actividade física permite uma 

redução da adiposidade, particularmente evidente nos indivíduos com excesso 

de gordura abdominal. Para além disso, o exercício induz uma diminuição da 

pressão arterial, reduz o colesterol LDL e os triglicerídeos plasmáticos, 

aumenta da sensibilidade à insulina e à glicose, reduzindo o risco para a 

diabetes tipo II (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). 

Embora, se tenha conhecimento dos efeitos positivos de um estilo de vida 

activo, 54% dos homens e 66% das mulheres acima dos 75 anos, encontram-

se no patamar dos inactivos, significando isso que nunca efectuam actividades 

com duração superior a 10 minutos (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). 

Realça-se ainda que de acordo com (American Heart Association, 2001b), um 

reduzido nível de actividade física não só aumenta o risco para DCV, assim 

como, para as demais causas de mortalidade. 

Também existe evidência de que há decréscimo na potencial formação de 

coágulo; portanto, indivíduos activos reportam um menor risco de ter ataque 

cardíaco (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005), e o contrário também se 

observa, ou seja, os homens, que não praticam qualquer actividade física 

possuem um perfil coronário pior do que os fisicamente activos (American 

Heart Association, 2000). Na verdade, através de treino de resistência aeróbia 

é possível tornar as artérias coronárias menos rígidas atenuando as alterações 

do envelhecimento (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). 

Assim, a participação em programas de exercícios físicos atenua, quer o 

declínio da taxa metabólica de repouso relacionado com o envelhecimento, 
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quer o aumento do armazenamento de gordura corporal, contribuindo assim 

para a prevenção e controlo de outros factores de risco associados ao excesso 

de gordura tais como, hipertensão, diabetes e dislipidemias (Matsudo, Matsudo 

Neto, & Turibio, 2000). 

Por isso, verifica-se que 150 minutos de exercício moderado, como andar 

a pé, permite diminuir aproximada 30% do risco para doença coronária 

(Mackay & Mensah, 2004) e através de exercício de intensidade moderada tais 

como caminhada, ainda está também associada uma redução substancial do 

risco para AVC (Hu et al., 2000). 

Por outro lado, Spirduso, Francis, & MacRae (2005) salienta ainda que a 

duração e o volume de treino exercício físico, é mais importante para optimizar 

a pressão arterial do que intensidade. 

De acordo com a literatura, existe uma relação entre a dose e a resposta 

entre o volume de actividade física e as causas de mortalidade (Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005). Como tal, despender aproximadamente 1,000 quilo-

calorias por semana e 2,000 quilo-calorias com o exercício permite reduzir a 

taxa de mortalidade em 30% e 50% respectivamente, que é equivalente a 1 

hora a andar por dia. Este estudo demonstra que actividade física de baixo 

nível representa uma redução do risco de mortalidade (Spirduso, Francis, & 

MacRae, 2005). 

Deste modo, Spirduso, Francis, & MacRae (2005) sintetiza que acumular 

30 minutos de actividade moderada pode reduzir consideravelmente o risco 

para muitas doenças inclusive DCV. 

Então, confronta-se com a realidade de que a actividade física regular é 

capaz de atenuar grande parte dos factores de risco para DCV (American Heart 

Association, 2000; Matsudo & Matsudo, 1993; Mazzeo et al., 1998; Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005; Taylor et al., 2004) e que o exercício físico praticado 

diariamente é considerado a actividade mais benéfica, bem como se constata 

que o exercício aeróbio regular parece ter impacto favorável em grande parte 

dos factores de risco para DCV (American Heart Association, 2001b) e de 

acordo com American Heart Association (2000) permite a acumulação de 

curtas sessões de actividade física, em oposição aos que exigem uma longa e 
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contínua sessão de treino. Tal recomendação pode constituir um impulso para 

os sedentários no sentido de se tornarem mais activos (American Heart 

Association, 2000). 

Nos pontos 3.1.4., 3.2.4., 3.3.4. e 3.4.4. serão estudados mais 

exaustivamente os diferentes tipos de treino e os seus benefícios respectivos.  
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2.1.3. Idosos Institucionalizados 
 

A população idosa tem manifestado um crescimento exponencial nestas 

últimas décadas, especialmente nos países desenvolvidos. Após se ter 

proporcionado mais anos à vida, torna-se imprescindível dar mais vida a esses 

anos, com o intuito do idoso ter uma vida com maior qualidade e ser 

independente dos outros. 
No entanto, infelizmente, ao longo do processo de envelhecimento a 

independência vai sendo um obstáculo a combater, resultando, muitas vezes 

na institucionalização. Neste sentido, e atendendo ao tipo de vida da sociedade 

industrializada, muitas famílias são forçadas a submeterem os seus parentes 

idosos ao cuidado de uma instituição, por se esgotarem as forças e os recursos 

indispensáveis para manter os permanentes cuidados que um idoso 

dependente precisa (Melcher, 1988). 

Obviamente que os idosos pretendiam ser independentes e, por isso viver 

nas suas próprias residências com a dignidade e o conforto que lhe é devido 

(Melcher, 1988). 

Em contrapartida, todas as instituições declaram que proporcionam 

elevada qualidade de cuidados aos idosos, contudo, ainda existem escassos 

dados publicados acerca da qualidade de vida percebida pelos idosos nas 

instituições (Rai et al., 1995).  

Os lares devem ser entidades privilegiadas para possibilitar a elaboração 

de actividades com fins sociais com um estratagema direccionado para a 

ocupação activa do tempo dos idosos, visto ser um meio por excelência de 

integração social (Barros, 2006).  

Partindo da evidência de que os idosos inseridos na comunidade são 

mais activos do que os que vivem em instituições e, ainda, que os indivíduos 

institucionalizados com o avanço da idade e com baixos níveis de actividade 

comprometem a aptidão física global, torna-se necessário contrariar este 

declínio (Mazzeo et al., 1998). 

Daí que, a realização de actividade física regular contemplando exercícios 

de resistência aeróbia, de equilíbrio, de agilidade, de coordenação motora, bem 
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como treino de força muscular podem ser de grande importância para a 

prevenção de muitas consequências a longo prazo pelo envelhecimento e 

declínio funcional, tais como quedas, queda induzida por lesões, e prematura 

institucionalização. 

Na verdade, no grupo do CATI apenas uma aluna está institucionalizada e 

os restantes apenas estão inseridos no Centro de Dia como forma de ocupar o 

tempo livre. Neste sentido, a actividade física regular é considerada uma 

actividade excelente para promover ocupação, proporcionar estilo de vida 

activo e, ao mesmo tempo, atenuar os efeitos do envelhecimento. Apesar de 

serem populações distintas do típico Lar de Terceira Idade, os alunos 

pertencentes ao Centro de Dia que participam nas aulas na sua maioria já 

espelham alguma acomodação a hábitos de vida inactivos.  

Pretende-se, por isso, não que o Desporto dê mais anos de vida, mas que 

contribua para dar mais vida aos anos (Zambrana, 1991). 
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2.2. Actividade Física 
 

O conceito de actividade física é, provavelmente, um dos menos definidos 

no campo das Ciências do Desporto (Júnior, 1999) e, os conceitos existentes 

são por vezes contraditórios. Alguns enfatizam unicamente a vertente biológica 

ou psicológica, no entanto para Júnior (1999), a actividade física ocorre na 

esfera individual, biológica, mas só se desenvolve ligada à noção de colectivo, 

social, não se reduzindo apenas à solicitação dos aparelhos ósteo-mio-articular 

e cardiovasculares, mas associa-se às esferas cognitiva, volitiva, cultural, ética 

e social. 

Para este trabalho considera-se a actividade física na sua vertente 

planeada, organizada e regular, que se realiza com o objectivo de manter ou 

melhorar a capacidade física . 

Neste sentido, segundo o American College Sports Medicine (1998), a 

actividade física sistemática tem sido descrita como um excelente meio de 

atenuar a degeneração provocada pelo envelhecimento dentro dos vários 

domínios físico, psicológico e social.  

Assim, a actividade física, pelo seu carácter colectivo e socializador pode 

ajudar a superar problemas de solidão, que tanto afecta a camada idosa. 

Zambrana (1991) refere ainda que a actividade física é um meio de integração 

social, que permite melhorar as relações humanas e que contribui para que 

esta população adquira maior sentido de humor e se torne mais feliz. Uma das 

finalidades da prática desportiva é a da sociabilização, ou seja, cumpre uma 

função primordial de relação e comunicação (Geis, 1996). Por outro lado, 

novas amizades podem melhorar o comportamento e a predisposição de viver 

de um idoso (Zambrana, 1991). Deste modo, a actividade física permite a 

ocupação do tempo e simultaneamente proporciona ao idoso envelhecer com 

alegria e de uma forma natural (Zambrana, 1991). 

Acrescenta-se ainda, que o carácter psicológico contido na actividade 

física permite estabilizar o estado de autonomia do idoso (Ramilo, 1991). Esta 

faixa etária sofre também alterações psicológicas com a prática de actividade 

física, favorecendo a auto-valorização, uma vez que os idosos ao perceberem 
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que são fisicamente capazes, vivem um sentimento de competência que os 

leva a acreditar na própria capacidade de realizar tarefas (Dias & Afonso, 

1999). O valor do auto-conhecimento é precioso, podendo contribuir para a sua 

auto-confiança e sua segurança (Brito, 1994). Além disso, como o corpo e a 

mente estão intimamente ligados, quando há progressão a nível físico, os 

sentimentos ficam mais optimistas e, daí a actividade física poder, segundo 

Zambrana (1991) e Dias & Afonso (1999), diminuir os efeitos nocivos de 

angústia, ansiedade e depressão e manter um espírito optimista. Para Appel & 

Mota (1991) um dos aspectos que a prática de exercício físico pode 

proporcionar é de se sentir jovem apesar de envelhecer. 

No entanto, para além dos aspectos sociais e psicológicos, a actividade 

física tem repercussões evidentes em termos físicos e fisiológicos. Daí que, um 

dos grandes objectivos deste tipo de práticas esteja relacionado com o 

aumento da aptidão física através do desenvolvimento das diferentes 

capacidades físicas, nomeadamente a força, a resistência, a flexibilidade, a 

coordenação e o equilíbrio (Carvalho, 2004). O American College Sports 

Medicine (1998) salienta ainda que a participação num programa de actividade 

física regular é uma intervenção eficaz na prevenção no declínio funcional 

decorrente do envelhecimento. 

Então, a actividade física tem uma função importante na promoção de 

saúde e na prevenção de doenças. Para além disso, Carvalho & Soares (2004) 

afirmam que, para manter a qualidade de vida e lidar com as actividades 

diárias é essencial para o idoso permanecer com a melhor aptidão física 

possível. Do ponto de vista do idoso, a qualidade de vida é fundamentalmente 

julgada pelo seu grau de funcionalidade, saúde e pela capacidade de 

permanecer independente dos outros para a realização das tarefas diárias 

(Spirduso, 1989; Spirduso, Francis, & MacRae, 2005).  

Com o envelhecimento há uma queda a nível funcional nomeadamente na 

exactidão, velocidade, amplitude, resistência, coordenação, equilíbrio e força 

(Chodzko-Zajko, 1998) e, por isso torna-se relevante avaliarmos a aptidão 

física e fisiológica antes de iniciarmos o programa de exercício. Para Tribess e 

Virtuoso Jr (2005) a avaliação do nível de dependência funcional do idoso 
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revela-se crucial, pois proporcionará uma prescrição de exercícios físicos mais 

direccionada às suas necessidades reais, aumentando a efectividade do 

programa e reduzindo os riscos. Os princípios gerais para a prescrição de 

exercícios físicos para idosos fundamentam-se na escolha da modalidade 

apropriada, intensidade, duração, frequência e progressão ao longo do tempo, 

com intenção primordial de melhorar a qualidade de vida, minimizar as 

alterações fisiológicas, melhorar a capacidade motora e proporcionar 

benefícios sociais, psicológicos e físicos. Para além disso, para melhor 

prescrever um programa de actividade física é necessário estarmos 

familiarizados com as alterações decorrentes do processo de envelhecimento, 

no sentido de melhor conhecermos as limitações e necessidades da população 

idosa, e assim, actuarmos da forma mais adequada, como afirmam alguns 

autores como Carvalho (2004) e Matsudo e Matsudo (1993).  

Neste sentido, o American College of Sports Medicine & American Heart 

Association (2007) referem a necessidade de inclusão de exercícios que 

exercitem as diversas capacidades físicas.  

Uma vez que as doenças cardiovasculares (DCV) são, actualmente, 

consideradas das maiores causas de morte nos idosos, o efeito do exercício 

físico e em particular, do treino aeróbio sobre os factores de risco para DCV é 

de fundamental importância pela melhorias nos valores da pressão arterial, nos 

níveis de insulina e sensibilidade à insulina, na composição corporal e no perfil 

das lipoproteínas lipídicas plasmáticas (Mazzeo et al., 1998), bem como na 

redução significativa na incidência e na mortalidade devido a DCV (Haennel & 

Lemire, 2002). 

Por outro lado, outro tipo de treino, o treino de reforço muscular, deve 

igualmente ser enfatizado de forma a fortalecer a musculatura, diminuindo a 

atrofia muscular e a perda da funcionalidade (Matsudo e Matsudo, 1993). O 

declínio da força muscular relacionado ao envelhecimento produz 

consequências significativas sobre a capacidade funcional (Mazzeo et al., 

1998). Devido à sarcopenia e à fragilidade muscular serem quase 

características universais do envelhecimento, devem ser implementadas 

estratégias para preservar ou aumentar a massa muscular em idosos (Mazzeo 
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et al., 1998; Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Mazzeo et al. (1998) 

defendem que níveis aumentados de actividade espontânea têm sido 

observados com o incremento da força muscular.  

Acrescenta-se ainda que a flexibilidade é outra das capacidades que deve 

ser contemplada num programa de exercícios para idosos. Com o 

envelhecimento a redução da amplitude articular pode fazer com que as 

actividades tão simples como vestir e calçar se tornem verdadeiros desafios, já 

que a amplitude da maioria dos movimentos são encurtados (Canuto, 2007). 

Contudo, a literatura não fornece evidências claras no presente momento sobre 

o custo efectivo para melhoria da flexibilidade e não há evidências sólidas 

acerca dos efeitos dose-resposta ao exercício de flexibilidade (American 

College of Sports Medicine & American Heart Association, 2007; Mazzeo et al., 

1998). No entanto, os exercícios de flexibilidade são recomendados para 

manter a amplitude de movimento necessária para actividades diárias e para 

actividade física (American College of Sports Medicine & American Heart 

Association, 2007)  
O equilíbrio corporal é outra capacidade determinante para a saúde e 

funcionalidade dos idosos. Spirduso, Francis, & MacRae (2005) também 

apoiam a ideia de que pelo exercício físico se pode exercitar os músculos que 

mantêm o equilíbrio corporal, sendo estes de grande importância nas 

actividades diárias, como caminhar e ficar de pé, actividades fundamentais na 

autonomia dos idosos. Segundo o American College of Sports Medicine & 

American Heart Association (2007), os exercícios de equilíbrio reduzem o risco 

de lesão por quedas, bem como ajudam a melhorar a estabilidade postural 

(Mazzeo et al., 1998). 

Todavia, é de salientar que o mais relevante da prática da actividade 

física é manter a saúde e funcionalidade e não a performance do idoso, daí 

que, a prática desportiva deve ser estimulada mais ao nível da participação e 

não ao nível da competição (Matsudo & Matsudo, 1993). 

Neste sentido, Zambrana (1991) refere que o carácter lúdico e recreativo 

do programa é fundamental, daí a recomendação do trabalho de grupo e em 

pares, que permita a comunicação e interacção social. Segundo o mesmo 
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autor, também é necessário recorrer a programas atractivos, variados e de fácil 

compreensão, bem como procurar exercícios rítmicos e progressivos. Para 

isso, pode-se recorrer ao jogo que é uma forma de trabalhar as capacidades 

físicas, enfatizando as relações interpessoais, a concentração, o trabalho em 

equipa e a motivação associadas.  

O material utilizado, a organização dos exercícios e a música são 

elementos que fazem toda a diferença e que nos permitem criar sensações e 

estados emocionais distintos (Geis, 1996). 

Mas, apesar destas e de tantas outras vantagens, Camí (1992) adianta 

que só cerca de 3% dos idosos praticam desporto assiduamente. Esta menor 

aderência com o aumento da idade, talvez se possa explicar pelo facto do 

organismo se tornar menos vigoroso e aceitar facilmente o sedentarismo, à 

medida que a idade avança, tal como afirma Ramilo (1991). Contudo, ao 

mesmo tempo, sabemos que a actividade física regular e contínua é a melhor 

forma de se combater o sedentarismo (American College Sports Medicine, 

1998). 

Para além dos benefícios, a actividade física está igualmente associado 

ao risco. Neste sentido e para que sejam atingidos estes objectivos na sua 

plenitude e assim a actividade física induza efeitos benéficos sobre e saúde e 

bem-estar do idoso é necessário uma prática sistemática e orientada segundo 

determinados princípios (Carvalho, 2004). 

Neste sentido, qual a quantidade e qual a qualidade de exercício físico 

que é necessário para optimizar benefícios? 

Segundo Chodzko-Zajko (1998) o exercício deve ser realizado de 45 

minutos a 1 hora de duração e usualmente é dividido em 15 a 20 minutos de 

aquecimento e alongamentos, em 20 a 30 minutos em actividade aeróbia e em 

5 a 10 minutos em relaxamento. Evans (1999) também sugere programas de 

actividade física de cerca de 45 minutos, especificando que devem ser 

realizados no mínimo 2 a 3 vezes, sendo constituída também por uma fase de 

aquecimento apropriado onde sejam incluídos exercícios de alongamento, uma 

fase principal onde já referencia que sejam englobados diferentes 
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componentes da aptidão física e um período de retorno à calma com exercícios 

respiratórios e de relaxamento.  

O American College of Sports Medicine & American Heart Association 

(2007) especificam, que na actividade física se deve incluir exercícios de 

resistência aeróbia, um trabalho de força muscular, bem como o recurso a 

actividades que mantenham ou aumentem a flexibilidade e o equilíbrio.  

Resumidamente, considera-se que a actividade física regular é uma das 

melhores soluções que contribui para o desejo de não envelhecer 

precocemente ao criar estímulos de natureza física, emocional, social e 

intelectual (Dias & Afonso, 1999) 

. 
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2.2.2. Recomendações na Actividade Física  
 

Tal como referido, o treino para o idoso deve ser adequadamente 

programado, regular e individualizado, tendo em atenção os vários aspectos a 

serem abordados, tais como as diferentes capacidades físicas, psicológicas e 

sociais no sentido de contrariar o processo de envelhecimento. 

Contudo, o exercício não contempla apenas benefícios, daí a 

necessidade de se conhecer e ter em atenção certas recomendações e 

exercícios a prevenir ou mesmo a evitar para que o programa não prejudique o 

idoso. Por isso, nunca se deve descurar as alterações associadas à idade nem 

as doenças que dai advêm. 

Antigamente acreditava-se que o idoso não usufruía de benefícios 

físicos, sociais ou cognitivos com a actividade física por não serem apropriados 

nessas idades (McPherson, 1994), mas hoje é-se unânime em considerar os 

efeito positivo da prática desde que esta esteja adaptada às necessidades e 

possibilidades de cada um (Dias & Afonso, 1999) e adequadamente prescrita, 

programada e mantida de forma regular (Camí, 1992; Matsudo & Matsudo, 

1993; Zambrana, 1991). 

Como tal, para se obterem os melhores resultados tem de se saber 

como praticar esta actividade e o que se deve evitar (Zambrana, 1991), pois 

nem todos os exercícios produzem benefícios nos idosos. O crucial é manter a 

saúde e a funcionalidade e não a alta performance do idoso, por isso, a 

actividade física deve ser estimulada tendo em conta as necessidades, e os 

interesses do sujeito proporcionando a socialização e a interacção entre 

indivíduos da Terceira Idade (Matsudo & Matsudo, 1993). 

A actividade física desordenada, irregular, praticada esporadicamente e 

sem nenhuma orientação profissional pode ser prejudicial, nomeadamente 

sobre o sistema cardiovascular, muscular e articular, estando os idosos sujeitos 

a um elevado risco de lesão (Matsudo & Matsudo, 1993). Por exemplo, a 

actividade aeróbia a ser realizada, deve privilegiar as actividades de baixo 

impacto, como a marcha e “jogging”, em detrimento de práticas que envolvam 

saltos, por estas terem maior incidência de lesões, nomeadamente músculo-
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esqueléticas. Para além disso, é necessário evitar ainda altas intensidades e 

ter em atenção para não se atingir fadiga excessiva nem exaustão (Matsudo & 

Matsudo, 1993). Zambrana (1991) acrescenta ainda que devem ser evitados 

lançamentos e oscilações bruscas e estar de pé muito tempo e no mesmo 

lugar. Por outro lado, tem de se ter em conta e evitar passagens rápidas de 

posição de deitado à de pé e vice-versa, exercícios que exijam a inclinação da 

cabeça abaixo da cintura (Zambrana, 1991) e ainda a manobra de Valsava no 

treino de força (Matsudo & Matsudo, 1993). 

Através da actividade física, podemos verificar melhorias a nível 

fisiológico, que contribuem significativamente para uma melhoria a nível social 

e psicológico, pois o idoso torna-se mais seguro, confiante das suas 

capacidades levando-o a ser mais independente, dinâmico e com vontade de 

continuar a prática física. Por isso, uma das finalidades da actividade física é 

de ser gratificante e trazer bem-estar físico e mental tendo sempre a segurança 

do idoso como prioridade (Geis, 1996). 

Como tal, a actividade tem de ser regular, progressiva, com objectivos 

bem definidos, sendo realizada com prazer e estender-se não apenas à aula, 

mas a uma vida mais activa e saudável.  

Neste sentido, a utilização de diferentes tipos de material e música é 

indispensável nos programas para a Terceira Idade, visto serem elementos que 

tornam a aula mais motivante e lúdica (Dias & Afonso, 1999), para além de 

potenciar a relação assim como a comunicação (Carvalho & Mota, 2002). 

Todavia, de acordo com mesmos autores, no decorrer da mesma sessão tem 

de se ter em atenção para não recorrer a uma grande variedade de material, 

pois contribui para uma maior desorientação dos alunos. Como tal, a aplicação 

do material deve servir para suporte para atingir o objectivo estabelecido e não 

ser visto como elemento básico (Carvalho & Mota, 2002). Por sua vez, Geis 

(1996) defende que se deve aproveitar ao máximo os diversos recursos que 

cada material proporciona e usufrui-lo no momento mais apropriado da aula. 

Deste modo, o material deve contribuir para que as aulas sejam motivantes, 

diversificadas e estar adaptado às características do grupo e de cada idoso 

(Carvalho & Mota, 2002). Para além disso, os mesmos autores sugerem que o 
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material deve ser utilizado e colocado de tal forma que não provoque situações 

de perigo. 

Uma recomendação que se tem de ter em conta é a medicação que 

cada aluno toma. Para isso é necessário saber quais os cuidados a ter com 

determinados medicamentos.  

Sendo assim, o beta-bloqueadores frequentemente utilizados no 

tratamento de patologias cardiovasculares podem induzir a tonturas, desmaio e 

depressão pois atenua a FC e a pressão arterial ao bloquear a libertação de 

catecolaminas do sistema nervoso autónomo (Carvalho & Mota, 2002). O 

American College of Sports Medicine (2006) especifica ainda que este 

medicamento reduz a FCmáx e a resposta durante o exercício sub-máximo 

podendo diminuir a capacidade. Para além disso, em exercício efectuado em 

ambientes quentes e húmidos a medicação pode prejudicar a termorregulação 

e, como tal, é necessário ter em atenção sinais exteriores de fadiga e não ao 

pulso (Carvalho & Mota, 2002). 

No que diz respeito ao diurético, como tratamento da hipertensão, 

aumenta a excreção de sódio pela urina provocando diurese e há possibilidade 

de hipotensão postural e desidratação (Carvalho & Mota, 2002).  

Os medicamentos hipnóticos e tranquilizantes, auxiliam no tratamento da 

ansiedade, provocando sonolência e alguns destes medicamentos bloqueiam a 

transpiração, aumentando a temperatura corporal e o risco de hipertermia 

(Carvalho & Mota, 2002).  

Relativamente aos antidepressivos, que como o próprio nome indica, 

contribuem para o tratamento da depressão, bloqueiam os neurotransmissores 

cerebrais e podem provocar tonturas e sensação de boca seca (Carvalho & 

Mota, 2002). 

Por fim, para eliminar a dor ao bloquearem os receptores, os 

analgésicos, têm como efeitos secundários problemas gastrointestinais que 

pode ser exacerbados com o exercício devido à redistribuição sanguínea para 

os músculos activos. 

Neste sentido, torna-se necessário saber que medicação os alunos 

tomam para ter determinados cuidados com os efeitos que advêm da sua toma. 
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3. GRUPOS DE TRABALHO 
 

O presente trabalho, desenvolvido no âmbito do Estágio Profissional tem 

como principal objectivo a caracterização e análise de quatro grupos distintos 

de idosos. Importa referir que o resultado esperado em ambos os grupos é o 

aumento da qualidade de vida e a melhoria da capacidade funcional a nível 

individual. Dito isto, a selecção dos quatro grupos em estudo teve como intuito 

a análise de desempenho e a evidência das suas especificidades. A Tabela 2 

apresenta, de forma esquemática e sucinta, o trabalho desenvolvido nos quatro 

grupos de trabalho. 
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Tabela 2 Fluxograma dos Grupos de trabalho 

Grupos CATI Caminhada Musculação Osteoporose 

Elementos de 

trabalho 

- Resistência 

aeróbia 

- Força muscular 

- Equilíbrio 

- Flexibilidade 

- Coordenação 

- Resistência 

aeróbia 

- Força muscular 

com carga 

- Exercícios com 

carga mecânica 

- Equilíbrio 

- Força muscular 

Métodos 

- Exercícios para 

melhorar as 

capacidades 

físicas 

- Exercícios com 

funcionalidade 

para dia-a-dia 

- Questionários 

individuais 

- Testes 

Avaliação Física 

- Caminhada a 

intensidade 

moderada para 

vigorosa 

- Questionário 

individual 

- Testes de 

Avaliação 

- Escala de 

percepção de 

esforço 

adaptada de 

Borg 

- Máquinas e 

halteres para: 

peitoral, costas, 

MI, MS, 

Abdominais de 

50 a 80% de 

uma repetição 

máxima (1RM) 

- Questionários 

individuais 

-Testes 

Avaliação 

-Teste de 1RM 

- Escala de 

percepção 

subjectiva de 

esforço com 

pesos 

- Agachamentos 

- Step 

- Marcha 

- Descida de 

calcanhares 

- Exercícios para 

melhorar as 

capacidades físicas 

- Questionários 

individuais 

- Testes de 

Avaliação 

Objectivos 

- Melhoria da 

Qualidade de 

vida 

- Melhoria na 

Capacidade 

Cardiovascular, 

nos Factores de 

risco para DCV, 

na aptidão física 

funcional e no 

estado 

subjectivo de 

saúde em idoso 

- Melhoria na 

Capacidade 

Cardiovascular, 

nos Factores de 

risco para DCV, 

na aptidão física 

funcional e no 

estado 

subjectivo de 

saúde em idoso 

- Aumento da 

massa óssea, da 

força muscular e 

diminuição de risco 

de quedas 
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3.1.Grupo do Centro de Apoio à Terceira Idade – CATI 

3.1.1. Caracterização do espaço do Grupo do CATI 

O CATI é uma instituição de assistência social que presta apoio à 

comunidade idosa de São Mamede Infesta. Este complexo social é constituído 

por: 

• Lar de Terceira Idade; 

• Centro de dia; 

• Piscina Municipal; 

• Zona recreativa para crianças (parque infantil); 

• Campos de Ténis. 

A Figura 1 ilustra o aspecto exterior do complexo referido. 

 

 

  

Figura 1 Espaço exterior do CATI 
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A actividade desportiva de ginástica dedicada aos idosos desenvolve-se 

em dois espaços distintos, o Centro de Dia e o Lar de Terceira Idade. 

Relativamente às aulas de ginástica, estas decorrem no Lar às segundas-

feiras. Neste espaço existe um palco  (conforme Figura 2) com a configuração 

de uma “meia-lua” com 7 metros de diâmetro e 4 metros de raio, ficando a uma 

altura de 1 metro do solo. É de ressalvar que este aspecto poderá acarretar um 

risco suplementar de queda.   

 

 

 

 

 

         --------------------7m ------------------- 

Figura 2 Palco de ginástica à segunda-feira na sala de convívio 
 

As aulas de ginástica decorrem às quartas-feiras no Centro de Dia, 

espaço com 5 metros por 6 metros. Alternativamente, desenvolveram-se 

diversas actividades físicas no espaço envolvente, nomeadamente num 

corredor (15 metros de comprimento) e num salão com 6 metros por 6 metros. 

Convém, no entanto, referir que a ocupação destes espaços alternativos visam 

a flexibilização da prática de exercício físico, mesmo que sejam espaços 

exíguos.  

A Figura 3 representa a esquematização do local destinado à realização 

dos exercícios físicos referentes às aulas que decorrem à quarta-feira. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Sala de Ginástica à quarta-feira 
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As aulas de ginásticas e hidroginástica são distribuídas semanalmente da 

seguinte forma (Tabela 3): 

 

Tabela 3 Mapa de aulas dos idosos do CATI 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

     

15h00 Ginástica 

(Centro de Dia) 
 

16h00 

Ginástica (Lar) 

  

 

De forma a complementar a prática de actividade física, os utentes podem 

frequentar as aulas de hidroginástica que decorrem às quintas-feiras. No 

entanto, apesar das aulas de hidroginástica serem complementares com as 

aulas de Ginástica, eram poucos os alunos que as frequentam. Estas aulas não 

fazem parte integrante do presente estágio profissional, já que se inserem no 

plano de estudos de alunos do 4º ano da FADEUP.  

 

 

3.1.2. Caracterização do Material do Grupo do CATI 
 

Nos dois espaços destinados à prática desportiva existem vários materiais 

lúdicos e didácticos, pertencentes à instituição, e distribuídos por ambas as 

salas. De seguida se apresenta uma descrição desses mesmos materiais. 

 

Material da Ginástica: 

-Bolas de praia; 

-Halteres de 1kg; 

-Bolas de borracha; 

-Steps; 

-Colchões; 

-Bandas elásticas; 

-Sinalizadores; 

-Bolas Gigantes; 

-Cesto de basquete; 
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-Garrafas de areia; 

-Bastões; 

-Arcos pequenos; 

-Arcos grandes; 

-Raquetes de Badmington. 

  

Relativamente ao material, é de referir que existe uma grande variedade, 

quantidade e polivalência do mesmo, podendo adiantar-se também que se 

encontra num bom estado de conservação. Tal variedade de materiais denota 

uma clara aposta na actividade física, já que permite o desenvolvimento de 

diversas capacidades físicas. A utilização de material variado na actividade 

física é essencial para tornar a aula motivadora e lúdica para os alunos bem 

como, para favorecer a interacção. 

 

3.1.3. Caracterização dos alunos do Grupo do CATI 
 

O grupo do CATI é representado por alunos inseridos no Lar de Terceira 

Idade, sendo eles utentes e também voluntários idosos do Centro de Dia.  

Note-se que o grupo é homogéneo no que se refere ao género, 

constituindo-se por 9 indivíduos do sexo feminino e 9 do sexo masculino.  

No que se refere à idade, o grupo é composto, em média, por indivíduos 

com 74,7 anos, variando num intervalo etário dos 59 aos 90 anos. Denote-se 

que existe um elemento mais jovem (39 anos) que se encontra neste grupo, 

pois apresenta incapacidade física, em resultado de um acidente de viação 

sofrido. O Gráfico 1 apresenta as características da amostra referentes ao 

grupo do CATI analisados através dos dados recolhidos nos questionários 

elaborados no início do ano lectivo. 
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Gráfico 1 Características do Grupo do CATI 

 

Mais se adianta que a nível de parâmetros de diagnóstico médico, 

verificámos no Gráfico 1 que, dos 18 alunos inseridos no programa de 

Ginástica, 9 são hipertensos e 5 apresentam valores de colesterol elevado. No 

que se refere aos alunos hipertensos, convém salientar a importância da 

actividade física aeróbia regular, pelo menos 30 minutos por dia e na maioria 

dos dias da semana. Relativamente aos alunos com colesterol, estudos 

realizados revelaram que o exercício aeróbio tem influências sobre os lípidos e 

as lipoproteínas do sangue (American College of Sports Medicine, 2006). 

No que diz respeito à diabetes, existem 2 alunos com esta doença, um 

dos alunos apresenta diabetes de tipo I, sendo que o outro manifesta diabetes 

do tipo II. Relativamente a estes doentes, algumas recomendações são 

importantes, nomedamente a protecção dos pés, através do uso de calçado 

confortável (Sharp & Dohme, 2004) bem como, da prática de actividades de 

baixo impacto de forma a não os traumatizarem. Após o exercício, os alunos 

devem controlar os pés para se assegurar de que não há bolhas, áreas 

quentes, eritema, lacerações que possam provocar infecções (Sharp & Dohme, 

2004). Por outro lado, devem monitorizar os níveis de glicemia antes e após o 

exercício, especialmente quando iniciam ou modificam o programa de treino. 

Aproximadamente 50% dos alunos (10 alunos) apresentam dores na 

coluna e segundo Garganta (2007) estas podem ser causadas pela má 
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postura, gordura central, fraqueza abdominal e sobrecarga, sendo que a maior 

parte dos problemas de dores nas costas tem origem na zona lombar. Neste 

sentido, tem de haver cuidados acrescidos, nomeadamente no que se refere à 

postura correcta, à técnica dos exercícios e, para além disso, ao fortalecimento 

e também alongamento dos músculos das costas, abdominais, anca e coxas. 

Caso a dor seja causada por hiperlordose deve haver um fortalecimento dos 

glúteos, isquiotibiais, região abdominal e tibial anterior, assim como 

alongamentos da musculatura flexora da coxa, psoas-ilíaco, recto femural, 

tensor da faixa lata, extensores lombares e gémeos (Garganta & Chaves, 

2007).  

Na verdade, na classe verifica-se que 7 idosos apresentam osteoporose, 

destes, 6 são mulheres. Estatísticas sugerem a seguinte tendência, a média 

das mulheres atingirem o pico de massa óssea é cerca de 10% abaixo da dos 

homens (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Com estes alunos temos de ter 

atenção ao tipo de treino, assim sendo, torna-se evidente ser necessário evitar 

exercícios com alto impacto e trabalhar no sentido de prevenir quedas e 

fracturas, através de exercícios de equilíbrio e de exercícios que fortaleçam o 

sistema músculo-esquelético. 

Surgem na turma dois casos de cegueira, o que implica um especial 

cuidado nos exercícios a propor, na estrutura e material a utilizar na aula bem 

como, na instrução do exercício, devende esta ser simples e descritiva. No 

entanto, a aluna invisual mais assídua possui uma excelente orientação 

espacial, já que consegue circular sozinha e conhece os obstáculos existentes 

na sala. 

Por fim, 10 dos alunos responderam que praticam exercício físico, e que 

estavam inseridos no programa de actividade desportiva no Lar, nos anos 

anteriores. Verifica-se ainda que o CATI proporciona aos utentes a prática de 

actividade física há vários anos, comprovando-se ser uma actividade do agrado 

dos idosos. 
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3.1.4. Metodologia de Treino do Grupo do CATI 
 

Torna-se necessário que muitas entidades, tanto públicas como privadas, 

desenvolvam entre si relações de complementaridade que viabilizem o 

aparecimento de actividades com fins sociais, privilegiando a ocupação activa 

do tempo do idoso, por ser um meio por excelência (Barros, 2006). Existem, 

portanto, as instituições para idosos, nomeadamente lares de idosos para 

responder a essas necessidades. 

Segundo a Segurança Social, os lares de idosos caracterizam-se como 

uma resposta social, com alojamento colectivo de utilização temporária ou 

permanente para idosos em situação de maior risco de perda de independência 

e/ou autonomia (Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 1999). Os 

lares pretendem proporcionar uma vida confortável e um ambiente calmo e 

humanizado de forma a assegurar as necessidades básicas e contribuir para a 

amenização ou retardamento do processo de envelhecimento (Barros, 2006), 

daí que a actividade física é uma excelente actividade para se desenvolver.  

Contudo, no grupo do CATI apenas uma aluna é institucionalizada, sendo 

que os restantes elementos não vivem no lar, mas inserem-se nas actividades 

do Centro de Dia.  

Todos os alunos são autónomos, mas nota-se que existem limitações 

físicas em alguns deles, o que prejudica o seu desempenho no quotidiano. 

Comparando estes idosos com os que estão inseridos nos programas da 

faculdade, é possível verificar que existem mais alunos dos lares num patamar 

etário superior e fisicamente menos activos. Relativamente a este último 

aspecto, adianta-se uma hipótese justificativa, a idade em si, mas 

fundamentalmente a maior acomodação ao próprio Centro de Dia, não 

ignorando o facto do CATI investir na actividade física dos idosos, tanto através 

do material disponibilizado, bem como pela forma como encara esta actividade. 

No passado, geralmente, a prática de exercícios físicos, particularmente o 

treino de força, era considerada inapropriada para os idosos frágeis ou muito 

velhos, pois muitos dos seus benefícios eram desconhecidos e em 

consequência disso havia um receio exagerado da lesão associada à prática 
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desse tipo de exercício físico (Mazzeo et al., 1998). Felizmente, parece que, 

actualmente, a actividade física tem vindo a ocupar um papel fundamental 

neste escalão etário.  

Nesta realidade do CATI, o objectivo primordial da actividade física é o de 

proporcionar aos utentes uma maior qualidade de vida, autonomia funcional, 

interacção entre alunos, assim como uma boa saúde física e mental. 

Por isso, pretendemos ao longo das aulas abranger algumas capacidades 

fundamentais essenciais para a independência dos alunos e para a sua 

qualidade de vida, nomeadamente pelo desenvolvimento da capacidade 

cardiovascular, da força muscular, do equilíbrio, da flexibilidade e da 

coordenação motora. De acordo com American College of Sports Medicine & 

American Heart Association (2007) a promoção da actividade física nos idosos 

deve enfatizar a actividade aeróbia de intensidade moderada, a actividade de 

reforço muscular, reduzindo o comportamento sedentário e os comportamentos 

de risco.   

Como tal, realizam-se duas aulas semanais de ginástica e uma aula de 

hidroginástica, existindo nesta, poucos alunos em comum. Pese embora a sua 

importância, esta aula não é parte integrante deste estágio profissional.  

Deste modo, praticar 2 vezes por semana a actividade física está aquém 

daquilo que é recomendado a nível de resistência aeróbia para este tipo de 

população. Apesar disso, para trabalho de força muscular é o mínimo 

aconselhado (American College of Sports Medicine & American Heart 

Association, 2007).  

Cada aula de ginástica é de 45 minutos, o que revela ser um tempo 

razoável para as capacidades dos alunos, contudo, torna-se limitador para 

alcançar os objectivos propostos pela American College of Sports Medicine & 

American Heart Association (2007) a nível das diferentes capacidades físicas 

propostas.  

Neste sentido, através da Tabela 4, referente ao plano anual no CATI, 

pode-se observar as várias capacidades utilizadas, ditas cruciais para manter o 

idoso mais activo (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005).  
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Tabela 4 Plano Anual do Grupo do CATI 

Dia/Mês Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1  feriado feriado 
Ano 
novo 

    feriado   AT 

2             

3             

4              

5            

6             

7            

8   feriado        AT  

9             

10        feriado  feriado  

11            feriado  

12        Páscoa    

13             

14            

15              

16             

17    AT         

18           AT   

19             

20        AT     

21            

22            

23     AT       

24     feriado      

25   
Natal 

     feriado  AT   

26             

27 Questionário            

28            
29 Questionário            
30            

31   
Ano 

Novo 
       

 

Legenda:  

   Capacidades da aula 

 Força e Flexibilidade  

 Resistência Aeróbia 

 Coordenação/ Equilíbrio 

 Testes de Aptidão Física 

AT AT_ Aulas Temáticas 
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No sentido de conhecer as capacidades físicas e funcionais dos alunos e 

poder comparar as suas alterações ao longo do ano, principiou-se o ano com a 

administração de uma bateria de testes de avaliação da aptidão física 

funcional, que de acordo com Rikli & Jones (2001) são concebidos para avaliar 

os parâmetros físicos associados à mobilidade e independência em idades 

avançadas. Conforme referem os mesmos autores, a bateria de testes foi 

desenvolvida para avaliar os parâmetros físicos associados à capacidade 

funcional (força, flexibilidade, resistência, velocidade, agilidade e equilíbrio), 

abrangendo uma larga diversidade de idosos, que se encontram desde uma 

margem próxima da fragilidade até à situação de aptidão física boa (Conforme 

Anexo 4). 

A elaboração destes testes permitiu-nos ter uma noção geral das 

características funcionais da turma e da forma como o grupo se comporta 

perante determinados estímulos.  

Para além das características funcionais, no plano anual, teve-se em 

conta os espaços disponíveis para as aulas. Isto é, à segunda-feira, o espaço 

destinado é apenas um palco com tamanho reduzido e à quarta-feira, o espaço 

cedido é um outro palco com dimensões superiores, um corredor e um salão 

com poltronas. Mediante o espaço, optou-se por se enfatizar o trabalho de 

força muscular, equilíbrio, coordenação motora e flexibilidade, sendo este 

trabalho desenvolvido à segunda-feira. Contudo, deu-se especial foco à força 

muscular, por considerarmos, tal como a literatura, serem necessários níveis 

moderados de força para a realização de inúmeras tarefas diárias e por 

desempenhar um papel importante na saúde, funcionalidade e autonomia dos 

idosos (Carvalho & Soares, 2004; Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). 

Na quarta-feira, a parte fundamental das sessões foi dividida em duas 

estações. Uma, sempre dedicada à resistência aeróbia, decorreu no corredor e 

na sala com poltronas, sendo que a outra estação, desenvolvida no palco, 

destinou-se a um trabalho de força muscular, flexibilidade, equilíbrio ou 

coordenação motora.  

Sabendo da importância do trabalho aeróbio na redução dos riscos 

cardiovasculares (American College of Sports Medicine & American Heart 



3.1. Grupos do CATI 
 

73 

Association, 2007), no controlo de peso, tão importante para reduzir os efeitos 

nefastos dos factores de risco cardiovasculares (Spirduso, Francis, & MacRae, 

2005) e na própria qualidade na locomoção (Judge, Qunpuu, & Davies III, 

1996) optou-se por efectuar este tipo de trabalho, todas as quartas-feiras. No 

treino de resistência aeróbia pretendeu-se que os alunos caminhassem de 

diferentes formas (pontas dos pés, lateral, passada grande, pequena, entre 

outras) de forma a conciliar um trabalho que desenvolva a capacidade 

cardiovascular e melhore a qualidade da marcha. Na aula, decidiu-se dividir a 

turma por sexos, pois assim apresentou maior homogeneidade, já que os 

homens se manifestaram fisicamente mais activos e as mulheres, mais frágeis, 

com patologias mais limitadoras, com menos vontade em intensificar a 

actividade e menos motivadas nas actividades que exigiam esforço. Apesar 

disso, ambos os grupos caminharam, contudo, houve uma maior preocupação 

em exercitar uma intensidade moderada nos homens e, no caso das mulheres 

deu-se especial atenção à caminhada, pois, mais do que a intensidade, importa 

desenvolver a coordenação e a variação. A pouco e pouco, tentou-se evoluir 

neste aspecto, mas muito gradualmente para não desmotivar as alunas. O 

tempo planeado para exercitar esta capacidade foi de apenas uma vez por 

semana e durante aproximadamente 10 minutos. Convém referir que o tempo 

dedicado nas aulas ao desenvolvimento deste aspecto não é suficiente, tendo 

em atenção aquilo que é recomendado para se obter efeitos cardiovasculares, 

(American College of Sports Medicine & American Heart Association, 2007). Tal 

acontece porque, à segunda-feira, o espaço disponibilizado era limitado, não 

permitindo o desenvolvimento deste tipo de trabalho. Acresce ainda referir que, 

às quartas-feiras, a aula tinha apenas 45 minutos e por isso, consideramos 

relevante focar outras capacidades tidas essenciais para a qualidade de vida 

dos idosos, nomeadamente a força muscular. Dito isto, não se tornou possível 

efectuar 30 minutos em intensidade moderada, tal como sugere American 

College of Sports Medicine & American Heart Association (2007).  
Nos primeiros meses, optou-se por trabalhar a força muscular, 

paralelamente ao trabalho de resistência aeróbia, de forma a completar o 

trabalho efectuado nas aulas de segunda-feira, pois o reforço muscular deve 
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ser realizado no mínimo duas vezes por semana (American College of Sports 

Medicine & American Heart Association, 2007). 

Neste sentido, pretendeu-se dar uma atenção especial à força muscular, 

através de exercícios em que se recorre ao peso corporal ou a materiais como 

bandas elásticas e pesos livres. De acordo com a literatura encontraram-se 

aumentos da força de cerca de 114% nos MI após 10 semanas de treino de 

força em idosos institucionalizados debilitados e com idade bastante avançada 

(Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Os exercícios devem ser funcionais para 

permitir efeitos mais positivos nas actividades diárias, como agachamentos na 

cadeira, flexão/extensão do cotovelo (bicípites) com bandas ou pesos livres, 

entre outros. Em relação às repetições, é de salientar que se encontram dentro 

dos valores recomendados pela American College of Sports Medicine & 

American Heart Association (2007), sendo utilizandas 2 séries de 10 a 12 

repetições ao longo do ano.  

Para além do treino de força e aeróbio, um programa de actividade física 

para idosos deve incluir igualmente exercícios de flexibilidade. Tal como 

referem Mazzeo et al. (1998), a flexibilidade é uma componente útil num 

programa de exercícios para idosos, em especial para indivíduos com 

mobilidade total reduzida, além disso, permite atenuar as dores de costas, 

juntamente com um treino de reforço muscular. 

Segundo Mazzeo et al. (1998) a flexibilidade é um termo que inclui a 

amplitude de movimento de uma articulação simples e múltipla e a habilidade 

para desempenhar tarefas específicas. A amplitude de movimento de uma 

dada articulação depende primariamente da estrutura e da função do osso, do 

músculo e do tecido conectivo, mas outros factores também influenciam, tais 

como, a dor e a habilidade para gerar força muscular suficiente. Segundo 

Carvalho e Mota (2002), esta capacidade desenvolve-se até à vida adulta, 

considerando o período de 20 aos 25 anos e reduz com o aumento da idade, 

sendo observada uma diminuição mais evidente a partir dos 55/60 anos. 

Com o envelhecimento, a estrutura e função dos tecidos é afectada em 

termos da amplitude articular específica do movimento, como na performance 

das tarefas motoras grossas. Deste modo, a redução da amplitude articular 
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pode fazer com que actividades tão simples como, vestir e calçar, se tornem 

um verdadeiro desafio, já que a amplitude da maioria dos movimentos são 

encurtados (Castro, 1999). 

Logo, através da exercitação pode haver melhorias nas propriedades do 

tecido conectivo ou muscular, a dor articular pode ser reduzida e/ou os padrões 

de recrutamento muscular podem ser alterados (Mazzeo et al., 1998). Um 

acréscimo nos níveis de flexibilidade para este escalão etário, além de permitir 

uma melhoria na autonomia e na funcionalidade e evitar lesões da coluna 

vertebral, pode ainda aumentar o equilíbrio e tónus muscular, ajudando a 

prevenir quedas, consideradas uma das maiores causas de incapacidade entre 

os idosos (Castro, 1999). 

A flexibilidade é recomendada para manter a amplitude de movimento 

necessário para as actividades diárias e para a actividade física (American 

College of Sports Medicine & American Heart Association, 2007).  

Daí que, a American College of Sports Medicine & American Heart 

Association (2007) recomendam pelo menos 10 minutos de exercícios de 

flexibilidade, ocorrendo no mínimo duas vezes por semana, e apoiam a ideia de 

que os estiramentos devem ser estáticos, de 10 a 30 segundos entre 3 a 4 

repetições para cada movimento articular. A intensidade deve ser na amplitude 

máxima, mas sem dor (Carvalho & Mota, 2002). Preferencialmente, os 

exercícios de flexibilidade deverem ser realizados em todos os dias que se 

executam trabalho aeróbio e muscular (American College of Sports Medicine & 

American Heart Association, 2007). 

Neste sentido, a capacidade da flexibilidade nas aulas é exercitada após 

a activação geral do corpo e no final, alongando os músculos mais recrutados 

durante a aula. No entanto, optou-se também por inserir exercícios de 

flexibilidade na parte fundamental, durante aproximadamente um mês, de 

forma a manter ou mesmo aumentar a amplitude articular, atenuar as dores na 

coluna e obter resultados práticos. Tendo em consideração a premissa de que 

para se manter ou aumentar a flexibilidade, esta deve ser efectuada pelo 

menos duas vezes por semana, durante no mínimo 10 minutos (American 

College of Sports Medicine & American Heart Association, 2007) optamos por 
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experimentar e alargar esta capacidade para além do aquecimento e retorno à 

calma, durante o período de um mês. Contudo, esta actividade física engloba 

multicomponentes, sendo assim, consideramos pertinente dar ênfase a outras 

capacidades como a coordenação motora, o equilíbrio e os jogos lúdicos, 

também essenciais para este escalão etário, prestando-lhe atenção ao longo 

do ano.  

A coordenação é considerada importante para a realização de tarefas 

básicas diárias tais como, rodar um simples botão, apertar um botão da 

camisa, escrever, conduzir um automóvel, entre outras, bem como na 

prevenção de risco de quedas, uma vez que dela depende o tempo de reacção 

e de movimento (Carvalho & Mota, 2002). Apesar da grande diferença entre 

indivíduos, parece que, quer o tempo de reacção, quer o tempo de movimento 

são mais baixos com o avançar da idade (Carvalho & Mota, 2002). Estes 

aspectos afectam a forma como as tarefas do dia-a-dia são elaboradas, como é 

o caso da capacidade de reagir rapidamente ao tirar o pé do acelerador do 

carro e colocá-lo no travão perante uma emergência (Carvalho & Mota, 2002). 

Os mesmos autores referem ainda que a actividade física, para além de 

melhorar a integridade do tecido cerebral, contribui também para a  

manutenção da capacidade de atenção e de concentração. Deste modo, para 

além dos exercícios que solicitem as diferentes capacidades físicas, devemos 

incluir exercícios que solicitem a memória,  a atenção e a concentração.  

Para desenvolver a coordenação, trabalhou-se de diversas formas. 

Investiu-se em exercícios que se baseiam na transposição de uma bola, de 

uma mão para outra mão, que se baseiam em “dar toques” com raquetes de 

badmington, atirar uma bola para um colega, dando-se ênfase a passes 

distintos e, entre outras opções, investiu -se também em  jogos lúdicos que 

exijam a concentração e atenção dos alunos. 

Relativamente ao equilíbrio, é de referir que esta capacidade permite 

melhorar a qualidade da marcha, o comprimento da passada, e diminuir o risco 

de quedas (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Paralelamente, o equilíbrio é 

fundamental para as tarefas diárias como mudar objectos do local, abrir portas, 

tocar à campaínha, descer e subir escadas (Carvalho & Mota, 2002). Tarefas 
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tão relevantes para o quotidiano dos idosos, especialmente este grupo, por ser 

composto por idosos fisicamente debilitados.  

Daí que, o programa de treino deva ter também em consideração o 

equilíbrio, pois de acordo com Hobeika (1999), com o avançar da idade, a 

perda de equilíbrio é a frequente causa de quedas, sendo que a diminuição de 

capacidade faz parte do processo de envelhecimento. Portanto, o American 

College of Sports Medicine & American Heart Association (2007) aconselha a 

realização de exercícios para manter ou melhorar o equilíbrio, especialmente 

para os indivíduos que apresentam problemas de mobilidade e que caem 

frequentemente, com o intuito de reduzir o risco de quedas e o risco de lesões 

provocadas por estas. As quedas podem e devem ser prevenidas, pois podem 

precipitar uma série de eventos com potencial catastrófico, particularmente se 

após a queda estiver envolvido o acamamento e o desuso inerente. O medo de 

cair, frequentemente observado após as quedas, é outra preocupação 

importante para este escalão etário. Associado a este tipo de preocupação 

estão diversos aspectos que convém referir. O distanciamento social, a 

progressiva diminuição na actividade física (auto-restrição) e na qualidade de 

vida, a saúde física e mental, o bem-estar do idoso, assim como, as lesões 

derivadas das quedas (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Para além do 

“custo individual”, as quedas estão associadas a um elevado “custo social”, já 

que acarretam despesas anuais elevadas em termos de cuidados de saúde 

(Carter, Kannus, & Khan, 2001).  

Por forma a trabalhar o equilíbrio estático bem como, o equilíbrio 

dinâmico, foram realizados diferentes exercícios durante as sessões. Estes 

exercícios visam manter o corpo estático com apoio nas pontas dos pés, 

baseiam-se em manter o aluno parado com um apoio (inicialmente apoiar com 

a mão) e posteriormente sem apoio auxiliar, deslocar numa linha, entre outros 

exercícios desenvolvidos neste sentido. 

Outro dos objectivos bem relevante neste escalão etário e neste grupo do 

Centro de Dia está relacionado com o aspecto social e psicológico, com o 

intuito de aumentar a auto-estima, diminuir estados de ansiedade, restituir a 

consciência do corpo e da sua utilidade, aumentar a integração social e 
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proporcionar momentos de alegria (Matsudo & Matsudo, 1993; Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005; Zambrana, 1991). 

Neste contexto, trabalhar em pares e em grupos, exercitar através de 

jogos lúdicos, acompanhar a aula com música, são componentes que 

contribuem para o maior convívio entre alunos, tornando a actividade mais 

atractiva, mais motivadora e agradável. Para isso, a selecção dos jogos e da 

música tem de ser adequada ao grupo com que se está a trabalhar. Os alunos 

do CATI pertencentes à Tuna tinham, por isso, um interesse particular pela 

música, como tal, tornou-se relevante integrar a música na aula, atentando ao 

gosto dos alunos.  

Outra forma de aumentar a relação interpessoal e o convívio entre os 

alunos, é através das aulas temáticas que estão previstas no planeamento 

anual, decorrendo no Natal, Carnaval e Páscoa. Além disso, são também 

importantes as aulas com carácter especial, como as de Karaté, por serem 

mais lúdicas, por possibilitarem maior convívio, quebra da rotina e por 

proporcionarem momentos agradáveis para o grupo.   

Por último, relativamente ao trabalho efectuado nas aulas, pretendeu-se 

ter alguma sistematização nos exercícios mais técnicos, para que os alunos 

interiorizassem o movimento e o executassem com uma postura correcta. Por  

outro lado, pretendeu-se variar os exercícios e os materiais de forma a motivar 

os alunos e a tornar as aulas mais agradáveis, tendo sempre em conta os 

objectivos primordiais que foram estipulados.  
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3.1.5. Planos de Aula do Grupo do CATI 
 
Os planos de aula das diferentes sessões de exercício físico estão de 

acordo com os objectivos gerais inseridos no planeamento anual. 

Uma vez que a leccionação deste grupo de idosos foi repartida entre mim 

e os alunos de licenciatura, neste relatório irei apresentar os planos relativos às 

aulas por mim leccionadas e planeadas, bem como, às que foram planeadas 

pelos alunos de licenciatura e leccionadas por mim em conjunto com eles. As 

aulas planeadas por mim apresentam o meu nome no local do professor, no 

plano de aula, sendo que  as outras aulas não têm indicação de professor. 
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  Exercício Aspectos Críticos 

7’ 

Andar em circulo no sentido horário, executando os seguintes 
movimentos à ordem do professor: 
• Passos grandes/MS em elevação vertical, em bicos dos pés 
• Elevação dos joelhos/elevar MS oposto 
• Deslocamento lateral, adução/abdução dos MS 
• Andar para trás/ Andar “rápido”/Rotação MS/ Inversão e eversão 

dos pés 

Olhar dirigido em frente; 
ombros no prolongamento 
vertical da bacia (costas 
direitas) 

P
a

rt
e
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n
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ia

l 
  

3’ 

A ordem do professor os alunos realizam a seguinte sequência de 
exercícios de mobilização articular: 
• Rotação lateral da cabeça (esq / dir) 
• Flexão e extensão do pescoço 
• Circundução MS (frente / trás), pulsos,quadril, joelhos e tornozelos 

Movimentos lentos com grande 
amplitude articular, garantindo 
a manutenção do 
posicionamento corporal 
correcto 

20’ Os alunos são divididos em 4 estações:  

(5’) 

1ª Estação 
- Os alunos elevam-se em bicos de pé com apoio no dorso de uma 
cadeira com 2 mãos, uma mão e por fim sem mãos. 
- Os alunos colocam-se num único apoio segurando-se com uma 
mão no dorso da cadeira. Troca de perna de apoio 
- Mesmo exercício mas sem apoio, elevando na vertical o MS oposto 
à perna de apoio, elevando os 2 MS. Troca de perna de apoio. 

Olhar dirigido em frente; manter 
os ombros no prolongamento 
vertical da bacia (costas 
direitas); as plantas dos pés 
devem estar apoiadas no chão. 

 
(5’) 

2ª Estação 
Os alunos executam 5 agachamentos com os MS em extensão à 
frente 
Cada aluno sentado numa cadeira executa 10 elevações dos joelhos 
alternadamente 
Os alunos executam 10 elevação dos MI atrás alternadamente e 
apoiados ao dorso de uma cadeira 
(repetir 2 vezes esta série) 

Coluna recta e paralela ao 
encosto da cadeira; com as 
plantas dos pés apoiadas no 
chão; pernas paralelas no 
prolongamento da pélvis; olhar 
dirigido em frente; esqueleto 
apoiado sobre seu suporte 
natural. 

(5’) 

3ª Estação 
Com um dos apoios mais avançado, realizar flexão do tronco a 
frente sobre um membro inferior, com o pé em dorso flexão (ESQ / 
DIR) 
Com o apoio de uma cadeira, realizar flexão da perna, tentando 
agarrar o pé com a mão (ESQ / DIR) 
2 a 2 com um dos alunos sentado e outro de pé atrás da cadeira, o 
aluno sentado realiza elevação de ambos os membros inferiores em 
extensão sobre a cabeça, com o auxílio do colega. Depois troca 
2 a 2 com um dos alunos sentado e outro de pé atrás da cadeira, o 
aluno sentado realiza adução das omoplatas com o auxílio do 
colega. Depois trocam de função à ordem do professor. 

Garantir um posicionamento 
corporal correcto, bem como 
um aumento progressivo da 
amplitude dos movimentos 
pretendidos. 
Na posição “sentada” 
manutenção de uma postura 
natural. 

(5’) 

4ª Estação 
Os alunos realizam o seguinte percurso:  
- Saem 2 alunos ao mesmo tempo de mãos dadas, contornam um 
marcador no sentido anti-horário, apanham uma bola que ambos 
vão transportar simultaneamente, passam por cima de um colchão e 
pousam a bola no cesto. De seguida voltam ao início da fila inicial. 
(repetir 2 vezes este percurso). 

Não arrastar os pés na 
passagem pelo colchão; pousar 
e não atirar a bola; caminhar 
sem relativa pressa 

5’  Momento para a hidratação. 

P
a

rt
e
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5’ 
Dançar ao som da música, quando esta pára, o professor diz um 
número e os alunos juntam-se num grupo com esse número de 
elementos. 

Deslocarem-se com relativa 
calma; espalharem-se pelo 
espaço 

P
a

rt
e

 
fin

a
l 5’ 

Com os alunos dispostos em círculo, realizar um exercício de 
relaxamento com os olhos fechados ao som da música ambiente. 
Devendo os alunos realizar uma sequência de respirações 
profundas. 

Concentração e equilíbrio 

Aula n º 2 Data: 29-10-2008  Duração: 45 minutos Hora: 16:00 

Material: 6 marcadores, 1 cesto, 10 cadeiras, 4 colchões, 6 bolas, fita adesiva, 2 cones, aparelhagem 

Objectivos da aula: Desenvolvimento do equilíbrio, coordenação, força muscular, socialização e das capacidades 

cognitivas. 
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  Exercício Aspectos Críticos 

10’ 

Com os alunos espaçados, realizar uma sequência de exercícios de 
mobilização articular (com bola) indicados pelo professor: 
- circundação da bola à volta da cintura, cabeça, entre MI 
-lançamento da bola ao ar e recepção por cima da cabeça 
- Flexão lateral do tronco com a bola nas mãos e com os MS em 
extensão (ESQ / DIR) 
-Flexão e extensão dos MI com a bola presa entre os joelhos 
-Apertar a bola entre os joelhos 
-circundução do tornozelo, joelhos 

Movimentos lentos com grande 
amplitude articular; garantir a 
manutenção do posicionamento 
corporal correcto. 

P
a
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e
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24’ Os alunos são divididos em 3 estações:  

(8’) 

1ª Estação 
- Andar 6 minutos: 
Andar a máxima distância possível ao longo de um percurso de 50 
metros, marcado por segmentos de 5 metros. Os alunos partirão 
com 15 segundos de decalagem. 
(Deverá ser respeitado o protocolo de bateria de teste “Functional 
Fitness Test” (adaptado de Jones & Rikli, 1999)) 

Olhar dirigido em frente 

 
(8’) 

2ª Estação 
- Alcançar atrás das costas: 
Na posição de pé, o aluno coloca a mão dominante por cima do 
mesmo ombro e alcança o mais possível ao longo das costas. O 
outro braço é colocado por baixo e por trás tentando também a 
maior distância. 
(Deverá ser respeitado o protocolo de bateria de teste “Functional 
Fitness Test” (adaptado de Jones & Rikli, 1999)) 

A mão dominante deve estar 
voltada para as costas e a 
oposta no sentido oposto. Não 
é permitido entrelaçar os dedos 
e puxar. 

(8’) 

3ª Estação 
- Levantar, caminhar 2,44 metros, voltar e sentar: 
O idoso está sentado com os pés apoiados no solo. Ao sinal de 
partida levanta-se e caminha o mais rápido possível à volta do cone, 
voltando a sentar-se na cadeira. 
(Deverá ser respeitado o protocolo de bateria de teste “Functional 
Fitness Test” (adaptado de Jones & Rikli, 1999)) 
 

O aluno começa com as 
plantas dos pés totalmente 
pousadas e com as costas 
paralelas aos encostos da 
cadeira; partir com um pé 
ligeiramente à frente do outro 
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3’  Momento para a hidratação.  

P
a

rt
e

 
fin

a
l 8’ 

Com os alunos dispostos em círculo com uma bola para cada um, 
realizar um exercício de relaxamento, fazendo percorrer a bola pelos 
vários segmentos corporais, acompanhado de um exercício de 
respiração. 

Corpo relaxado; Movimentos 
lentos e suaves; Respiração 
profunda e prolongada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula n º 4 Data: 05-11-2008 Duração: 45 minutos Hora: 16:00 

Material: fita métrica, 16 bolas, 12 marcadores, 2 cronómetros. 

Objectivos da aula: Aplicação da bateria de teste. 
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  Exercício Aspectos Críticos 

(6’) 

Esquema de aeróbica: 
- Step touch 
- Sobe joelho 
- Passo em V 
- Marcha 

Olhar dirigido em frente; costas 
direitas. 

P
a
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e
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n
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(4’) 

A ordem do professor os alunos realizam a seguinte sequência de 
exercícios de mobilização articular: 
• Rotação lateral da cabeça (esq / dir) 
• Flexão e extensão do pescoço 
• Circundução dos MS (frente / trás)/ pulsos/ quadril / joelhos/ 

tornozelos 

Movimentos lentos com grande 
amplitude articular, garantindo 
a manutenção do 
posicionamento corporal 
correcto 

(20’) Os alunos são divididos em 2 estações:  

(10’) 

1ª Estação (no palco) 
Exercício de força com bandas: 
Bicípite (2 séries de 10 repetições) 
Tricipite (2 séries de 10 repetições) 
Flexão de braços contra a parede (1 série de 10 repetições) 
 
Exercício de força de MI: 
Agachamentos com uma cadeira (2 séries de 10 repetições) 

Respeitar a amplitude articular, 
costas direitas, respiração 

activa. 

 
(5’) 

Momento de hidratação  

P
a
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e

 F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

(10) 

2ª Estação (caminhada) 
1-No percurso a subir a passada deve ser alargada. 
2-Em frente ao palco são colocados steps para que os alunos 
subam. 
3-No fundo do salão devem deslocar-se de costas. 

Alternar intensidade moderada 
com baixa (escala de Borg) 
com a frequência 2:1. 

P
a

rt
e

 
fin

a
l (5’) 

Com os alunos dispostos em círculo, realizar um exercício de 
relaxamento com os olhos fechados ao som da música ambiente. 
Devendo os alunos realizar uma sequência de respirações 
profundas. 

Concentração e equilíbrio 

 

 
 

Aula n º 8 Data: 19-11-2008  Duração: 45 minutos Hora: 16:00 

Material: steps, cadeiras, bandas, marcadores. 

Objectivos da aula: Desenvolvimento da resistência aeróbia, força e socialização. 
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  Exercício Aspectos Críticos 

5’ 

Esquema de aeróbica: 
- Step touch 
- Sobe joelho 
- Duplo step touch 
- Elevação calcanhar 

Tronco direito; olhar dirigido em 
frente; respeitar tempos da 
música 

P
a
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e
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5’ 

A ordem do professor os alunos realizam a seguinte sequência de 
exercícios de mobilização articular: 

• Rotação lateral da cabeça (esq / dir) 
• Flexão e extensão do pescoço 
• Circundução dos MS (frente / trás) 
• Circundução dos pulsos 
• Circundução do quadril 
• Circundução dos joelhos 
• Circundução dos tornozelos 

 

Movimentos lentos com grande 
amplitude articular, garantindo 
a manutenção do 
posicionamento corporal 
correcto 
 

20’ Os alunos são divididos em 2 estações:  

(10’) 

1ª Estação 
Exercício de força com bandas: 
-1)Bicípite (2 séries de 10 repetições) 
-2)Tricipite (2 séries de 10 repetições) 
-3)Abdução e adução no plano horizontal com MS à altura do peito 
(1 série de 10 repetições) 
Exercício de força de MI: 
-4)Agachamentos (2 séries de 10 repetições) 

1, 2, 3, 4) movimentos lentos e 
progressivos (de 5 a 8 
segundos) 
1) Tronco direito; imobilizar 
cotovelo junto ao corpo 
2) Tronco direito; avançar MI do 
mesmo lado do MS que 
trabalha 
3) Tronco direito; MS na 
horizontal 
4) Olhar dirigido em frente; 
plantas dos pés apoiadas no 
chão; Coluna paralela ao 
encosto da cadeira 

(10’) 
 

2ª Estação 
Os alunos sobem as escadas para o palco (com ajuda do professor), 
saem pela porta do palco, caminham até dar a volta ao sinalizador 
ao longo do corredor, entram pela porta da plateia, efectuam o 
percurso à volta das cadeiras no sentido horário. O percurso será 
repetido até o professor mandar parar. 

Alternar intensidade moderada 
com baixa (escala de Borg) 
com a frequência 3:1. 

2’ Momento para a hidratação. 

 P
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10’ 

Balões  
Com os alunos dispersos pelo espaço, realizar uma série de 
exercícios de sustentação do balão, indicados pelo professor, sem 
que este caia ao chão. 
Individual 
- uma mão (esq/drt) 
- duas mãos simultaneamente 
- um dedo/ joelho/ / cabeça/ pé 
Pares 
-Passe com uma mão(esq/drt)/ de dedos/com os pés 

Movimentos lentos e 
controlados; nao tentar apanhar 
o balão em cima ou atrás da 
cabeça (evitar quedas) 

P
a

rt
e

 f
in

a
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3’ 
Exercícios de relaxamento combinado com respirações ao som de 
uma música suave. 

Movimentos lentos com grande 
amplitude articular, garantindo 
a manutenção do 
posicionamento corporal 
correcto; coordenar a 
respiração 

 

Aula n º 11 Data: 3-12-2008  Duração: 45 minutos Hora: 16:00 

Material: 16 Balões, sinalizador, aparelhagem 

Objectivos da aula: desenvolvimento da força, sistema cardiorrespiratório, equilíbrio e coordenação 
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  Exercício Aspectos Críticos 

5’ 

A ordem do professor os alunos realizam uma sequência de 
exercícios de aeróbica com balões, seguintes: 

• Step touch 
• Flexão da articulação do joelho com o calcânio 

direccionado à nádega. 
• Flexão da articulação coxo-femoral e da articulação do 

joelho  
 
 

Olhar dirigido em frente, costas 
direitas, atenção e 
coordenação dos movimentos 
dos MS com os MI; 
coordenação conjunta da 
classe  

P
a

rt
e
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5’ 

A ordem do professor os alunos realizam a seguinte sequência de 
exercícios de mobilização articular: 

• Flexão e extensão do pescoço 
• Circundoção dos MS ( frente / trás ) 
• Circundução dos pulsos 
• Circundução do quadril 
• Circundução dos joelhos 
• Circundução dos tornozelos 

Movimentos lentos com grande 
amplitude articular, garantindo 
a manutenção do 
posicionamento corporal 
correcto 

10’ 

 
 

Marcha em torno do circuito e à vós de comando do professor 
realizar uma sequência de exercícios de coordenação e equilíbrio 

 
 

Postura corporal correcta, 
equilíbrio e coordenação de 
movimentos, atenção/reacção 

10’ 

 
Com os alunos 2 a 2 realizar uma sequência de exercícios de 
cooperação e manuseamento com balões: 
-Passe com 2 mãos 
-Passe com uma mão (ESQ/DIR) 
-Passe em batida 
-Passe com os antebraços 
Mesmos exercícios com 2 balões 

Olhar dirigido em frente; MI à 
largura dos ombros; Não 
apanhar o balão acima ou atrás 
da cabeça (evitar quedas) P
a

rt
e
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5’  Momento para a hidratação.  

P
a

rt
e

 
fin

a
l 10’ 

Convívio de despedida para férias de natal. Distribuição de uma 
pequena lembrança de natal e dos resultados dos testes de 
avaliação inicial de forma mais explícita. 

 

 
 

Aula n º 13 Data: 17-12-2008  Duração: 45 minutos Hora: 16:00 

Material: 16 Balões 

Objectivos da aula: Desenvolvimento do sistema cardiovascular, equilíbrio e coordenação, força e capacidades 

cognitivas, Convívio de natal 
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  Exercício Aspectos Críticos 

5’ 

 
A ordem do professor os alunos realizam uma sequência de 
exercícios de aeróbica: 
Step touch 
Duplo step touch 
Elevação do joelho à frente 
Elevação do calcanhar 

Olhar dirigido em frente, costas 
direitas, atenção e 
coordenação dos movimentos 
dos MS com os MI; 
coordenação conjunta da 
classe  

P
a
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e
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5’ 

A ordem do professor os alunos realizam a seguinte sequência de 
exercícios de mobilização articular: 
Flexão e extensão do pescoço 
Circundução da cabeça 
Circundução dos MS ( frente / trás ) 
Circundução dos pulsos 
Circundução do quadril 
Circundução dos joelhos 
Circundução dos tornozelos 

Movimentos lentos com grande 
amplitude articular, garantindo 
a manutenção do 
posicionamento corporal 
correcto 

 
16’ 

 
Os alunos são divididos em 2 estações: 

 

 
 
 
 

8’ 
 
 
 

1ª Estação 

Na estação de equilíbrio e memória, os alunos terão dançar 
livremente pelo espaço e á vós de comando do professor, terão de 
executar uma posição de equilíbrio, previamente determinada: 

1palma- posição de equilíbrio x 

2 palmas posição de equilíbrio y 

Ao longo do exercício as posições de equilíbrio vão sendo alteradas 

Atenção, coordenação e 
equilíbrio, cooperação nas 
posições de equilíbrio 
conjuntas 

8’ 

2ª Estação 

Exercício de caminhada. 

Em frente ao palco os alunos terão de caminhar de costas. 

No lado oposto, os alunos vão deslocar-se de lado. 

Alternar intensidade moderada 
com baixa (escala de Borg) 
com a frequência 2:1. 

2’ Momento para a hidratação 

 

P
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9’ 

 Formar um círculo e pôr um aluno no centro. Os alunos que formam 
o círculo têm uma bola para todos. O objectivo é fazer passar a bola 
nas costas passando de um para o outro sem que o aluno que se 
encontra no centro descubra quem tem a bola naquele momento. O 
objectivo é que a bola passe por todos os elementos do círculo. 

Efectuar movimentos lentos e 
com leveza  

P
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8’ 
 

Com os alunos dispostos em círculo com uma bola para cada um, 
realizar um exercício de relaxamento, fazendo percorrer a bola pelos 
vários segmentos corporais, acompanhado de um exercício de 
respiração. 

Corpo relaxado; Movimentos 
lentos e suaves; Respiração 
profunda e prolongada 
 

 
 

Aula n º 16 Data: 14-01-2009 Duração: 45 minutos Hora: 16:00 

Material: cadeiras, aparelhagem e bandas elásticas. 

Objectivos da aula: desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório e equilíbrio 
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  Exercício Aspectos Críticos 

5’ 

A ordem do professor os alunos realizam uma sequência de 
exercícios de aeróbica:  
•  Step touch com adução e abdução dos MS à frente no plano 
horizontal.  
•  Duplo step touch  
•  Flexão da coxa com flexão da perna (alternar pernas)  
•  Flexão da perna (alternar pernas) 

Olhar dirigido em frente,  
costas  direitas,  atenção  
e coordenação  dos  
movimentos  dos  MS  
com  os  MI;  
coordenação  conjunta  
da classe   

P
a
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e
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5’ 

A ordem do professor os alunos realizam a seguinte sequência de 
exercícios de mobilização articular: 
Flexão e extensão do pescoço 
Circundução dos MS (frente / trás) 
Circundução dos pulsos 
Circundução da anca 
Circundução dos joelhos 
Circundução dos tornozelos 

Movimentos lentos com 
amplitude articular adequada, 
garantindo a manutenção do 
posicionamento corporal 
correcto 

 
20’ 

 
Os alunos são divididos em 2 estações: 

 

 
 
 
 

10’ 
 
 
 

1ª Estação (plateia) 

Os alunos realizam um exercício de caminhada num percurso 
previamente definido pelos professores. O percurso será realizado à 
volta das cadeiras da plateia e pelo corredor principal. Em frente ao 
palco, serão colocadas umas tiras de material sintético onde os 
alunos deverão efectuar um ou dois apoios no espaço entre as tiras 
sem calcar estas últimas. Na parte do fundo da plateia, os alunos, à 
ordem do professor, deverão caminhar de costas. 

Olhar dirigido em frente; tronco 
direito; Alternar intensidade 
moderada com baixa (escala 
de Borg) com a frequência 3:1. 

10’ 

2ª Estação (Palco) 
Os alunos, cada um com uma raquete de badmington, formam 
pares e colocam-se frente a frente com uma distância de 4 metros. 
Cada par terá um balão. Os alunos realizam os seguintes exercícios 
à ordem do professor: 
- Passe de baixo para cima (mão esquerda/mão direita) 
- Passe em smash (mão esquerda/mão direita) 
- Passe com balanço lateral (mão esquerda/direita) 

Proibição de tentar bater um 
balão acima e atrás da cabeça 
(evitar quedas) 

2’ Momento para a hidratação  
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 Alongamentos 
-Sentados, com um dos apoios mais avançados, realizar flexão do 
tronco à frente sobre um membro inferior, com o pé em flexão dorsal 
(ESQ / DIR) 
-Sentados, realizar a elevação do joelho ao peito, e tentar abraçar a 
perna 
-Com o apoio de uma cadeira, realizar flexão da perna, tentando 
agarrar o pé com a mão (ESQ / DIR) 
 -Afundo lateral, com o auxilio das cadeiras para se equilibrarem 
-2 a 2 com um dos alunos sentado e outro de pé atrás da cadeira, o 
aluno sentado realiza elevação de ambos os membros inferiores em 
extensão sobre a cabeça, com o auxílio do colega. Depois troca 
-2 a 2 com um dos alunos sentado e outro de pé atrás da cadeira, o 
aluno sentado realiza adução das omoplatas com o auxílio do 
colega. Depois troca. 

Garantir um 
posicionamento corporal 
correcto, bem como um 
aumento progressivo da 
amplitude dos movimentos 
pretendidos. 

Na posição “sentado” 
manutenção de uma 
postura natural. 
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Tai chi 
Com os alunos disperso pelo espaço no palco, realizar uma 
sequência me movimentos básicos de Tai chi 
 

Realizar movimentos lentos e 
suaves; postura relaxada; 
coordenar respiração 

 

Aula n º 20 Data: 28-01-2009 Duração: 45 minutos Hora: 16:00 

Material: 16 raquetes de badmington; 8 balões; 10 tiras de material sintético; 1 sinalizador; 16 cadeiras; aparelhagem  

Objectivos da aula: Desenvolvimento da resistência aeróbia e das relações sociais. 

 



3.1. Grupos do CATI 
 

87 

 

 

  Exercício Aspectos Críticos 

5’ 

Andar em círculo no sentido horário, executando os seguintes 
movimentos à ordem do professor: 

• Passos grandes 
• MS em elevação vertical, em bicos dos pés 
• Elevação dos joelhos, elevar MS oposto 
• Deslocamento lateral, adução/abdução dos MS 
• Andar para trás 
• Andar “rápido” 
• Rotação MS 
• Inversão e eversão dos pés 

Olhar dirigido em frente; 
ombros no prolongamento 
vertical da bacia (costas 
direitas) 
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20’ 

 
Os alunos são divididos em 2 estações:  

 
 
 
 

10’ 
 
 
 

1ª Estação 

Sentados numa cadeira, cada um com uma bola 
- bola na mão e chegar aos pés 5x 
- bola no chão colocar (tocar e não apoiar) 2x 10 pé direito por cima 
da bola, depois pé esquerdo e em seguida ambos os pés aguentar 
10`` 
- bola passar por baixo dos joelhos (elevar joelhos) 2x10 
- bola entre MI e apertar 3x10+10`` 
- bola na mão elevar joelhos para tocar na bola 2x10 

Equilíbrio, Trabalho Core 
(abdominais superficiais, 

profundos e períneo). 

10’ 

2ª Estação 
Exercício de caminhada. 
Os alunos realizam o percurso estabelecido pelos professores, e em 
determinados pontos do percurso terão de cumprir determinadas 
tarefas como: 
-andar em passos de “gigante” 
-andar em passo lateral 
-andar de costas 
-andar em comboio 

Alternar intensidade moderada 
com baixa (escala de Borg) 
com a frequência 2:1. 

5’ Momento para a hidratação 
Proibição de tentar bater um 
balão acima e atrás da cabeça 
(evitar quedas) 

10’ 
Os alunos encontram-se divididos em grupos. Cada grupo desenhar 
letras ou números com o corpo com ajuda do professor. 

Os alunos devem organizar-se 
e trabalhar em equipa. 
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Os alunos juntam-se em pares. 
Um dos elementos senta-se numa cadeira, estando o outro de pé 
atrás dele. 
O aluno que se encontra de pé vai executar uma massagem com 
movimentos lentos e relaxantes. 

Corpo relaxado; Movimentos 
lentos e suaves; Respiração 
profunda e prolongada 
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Tai chi 
Com os alunos disperso pelo espaço no palco, realizar uma 
sequência me movimentos básicos de Tai chi 
 

Realizar movimentos lentos e 
suaves; postura relaxada; 
coordenar respiração 

 

Aula n º 24 Data:11-02-2009 Duração: 45 minutos Hora: 16:00 Professora: Maria Spratley 

Material: cadeiras, aparelhagem, bolas. 

Objectivos da aula: Resistência aeróbia e força abdominal. 
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  Exercício Aspectos Críticos 

10’ 

Cada aluno tem colado um papel atrás das costas com o nome dum 
colega. 
Cada aluno terá de descobrir o seu nome nas costas do colega e 
dançar com este. 

Rapidez na procura do seu 
nome. 
Movimentar corpo todo. 
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5’ 
Em círculo, os alunos realizam mobilização articular: 
Flexão e extensão do pescoço 
Circundução dos MS, pulsos, joelhos, tornozelos 

Movimentos estáticos, com 
amplitude articular apropriada 

 
 
 
 

10’ 
 
 
 

 
1ª Estação (Palco) trabalho de força muscular com halteres e 
bandas elásticas:  
2x15 
Grupo A 
- agachamentos (quadrícipe, glúteo, isquiotibiais e grande adutor) 
- elevações dos calcanhares (tricipe sural) 
- elevação lateral dos MS com halteres (deltóide anterior e médio) 
 
Grupo B 
- abdução horizontal dos MS com banda elástica (rombóides) 
- 2x15 remada com haltere (costas unilateral: dorsal, grande 
redondo, trapézio, deltóide posterior e rombóides) 
- mãos na parede e corpo inclinado em prancha, flexão de braços 
(peitoral) 

2``fase concêntrica e 3`` fase 
excêntrica; postura correcta, 

abdominal contraído, contarem 
os exercícios para respirar. 

 

10’ 

2ª Estação (plateia) 
Cada aluno coloca previamente o papel com seu nome na parede à 
altura máxima da elevação dos joelhos.  
Os alunos realizam duas vezes - 2` de caminhada à volta das 
cadeiras e no corredor a uma intensidade moderada 3-4 escala Borg 
adaptada) e 1` junto ao seu nome elevando os joelhos a uma 
intensidade intensa (5-6 escala Borg adaptada).  
Nos 2`seguintes efectuar exercícios de coordenação no espaço à 
volta das cadeiras: 
- 4 passos em pontas dos pés/ 4 passos em calcanhares 
- passos grandes 
- 4 passos com pés em inversão/ 4 passos com pés em eversão 
Nos últimos 2`, realizar caminhada apenas no corredor todo a uma 
intensidade intensa (5-6 escala Borg adaptada) e subir e descer as 
escadas que estão no fim do corredor. 

Olhar dirigido em frente; tronco 
direito; Alternar intensidade 
moderada e intensa; controlar a 
capacidade física de cada 
aluno 
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Jogo dos espelhos: 
2 a 2 frente a frente realizar movimentos lentos e o colega 
acompanhar como se fosse um espelho. 

Criatividade e coordenação do 
par 

Aula n º 29 Data:18-02-2009 Duração: 45 minutos Hora: 16:00 Professora: Maria Spratley 

Material: papel com nomes de cada aluno, halteres e bandas elásticas e aparelhagem 
Objectivos da aula: Desenvolvimento da resistência aeróbia, da força muscular e criatividade. 
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  Exercício Aspectos Críticos 

5’ 
 

A ordem do professor os alunos realizam uma sequência de 
exercícios de aeróbica: 
• Step touch com adução e abdução dos MS. 
• Duplo step touch 
• Flexão da coxa com flexão da perna (alternar pernas) 
• Flexão da perna (alternar pernas) 
Combinação: flexão da coxa com flexão da perna/flexão da perna 

(4/4 e 2/2) 

Olhar dirigido em frente, costas 
direitas, atenção e 
coordenação dos movimentos 
dos MS com os MI; 
coordenação conjunta da 
classe 
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5’ 

A ordem do professor os alunos realizam mobilização articular: 
• Flexão e extensão do pescoço 
• Circundução dos MS (frente / trás)/pulsos/ anca/ joelhos/ 

tornozelos 

Movimentos lentos com 
amplitude articular apropriada, 
garantindo a manutenção do 
posicionamento corporal 
correcto 
 

10’ 

.    
1ª Estação 

Os alunos realizam um exercício de caminhada num percurso 
previamente definido pelos professores. O percurso será realizado à 
volta das cadeiras da plateia e pelo corredor principal.  
Em frente ao palco, serão colocadas umas tiras de material sintético 
entre as quais os alunos deverão efectuar um ou dois apoios sem 
pisar os obstáculos. A transposição das tiras será feita caminhando 
em frente ou lateralmente conforme a indicação do professor.  
Na parte do fundo da plateia, os alunos, à ordem do professor, 
deverão caminhar de costas. 

Olhar dirigido em frente; tronco 
direito; Alternar intensidade 
moderada com baixa (escala 
de Borg) com a frequência 3:1. 

10’ 
 

2ª Estação  

Balões  
Com os alunos dispersos pelo espaço, realizar uma série de 
exercícios de sustentação do balão, indicados pelo professor, sem 
que este caia ao chão. 
- com as duas mãos em supinação 
- com as mãos em pronação  
- com uma mão em supinação (esq/dir) 
- com um dedo/ joelho e as mãos/ cabeça e as mãos/ pés 

Manter o equilíbrio corporal; 
manter o balão no ar sem 
deixar cair; proibição de tentar 
apanhar o balão acima e atrás 
da cabeça (evitar quedas) 

3’  Momento para a hidratação  
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5’ 

Com uma folha de jornal para cada um, os alunos devem deslocar-
se livremente pelo espaço e executar uma sequência de exercícios 
de equilíbrio e manuseamento da folha, indicados pelo professor: 
-caminhar com a folha na mão em extensão com o MS à frente 
flectido a 90 graus/trocar de folha com um colega  
-caminha com a folha pousada no MS em extensão à altura do 
ombro, no plano sagital. 
-caminhar com a folha na cabeça 
Ao sinal do professor os alunos realizam uma rotação de 360 graus. 
  

Manter a posição adequada 
afim de não deixar cair a folha 
de jornal; tronco direito; corpo 
relaxado; olhar dirigido em 
frente 
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Massagem e relaxamento: 
-2 a 2, um sentado numa cadeira e outro de pé à sua retaguarda 
efectuar os seguintes movimentos: 
- Massajar ombros com a ponta dos dedos 
- Massajar as costas com a palma da mão 
- Com os punhos fechados, massajar as costas 
-Mobilizar ombros 
- Elevar MS em extensão acima da cabeça (ajudar por baixo dos 
cotovelos) 
-“Pancadinhas” suaves no pescoço com a parte interna da mão 
(mãos em extensão) 
 

Movimentos suaves; os alunos 
que recebem a massagem, 
fecham os olhos e realizam 
inspirações profundas. 
 
 

 
 

Aula n º 31 Data: 11-03-2009 Duração: 45 minutos Hora: 16:00 

Material: 8 balões, 18 folhas de jornal, aparelhagem, 10 tiras de material sintético, 1 marcador e 2 cones 

Objectivos da aula: Resistência aeróbia 
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  Exercício Aspectos Críticos 

5’ 

A ordem do professor os alunos realizam a seguinte sequência de 
exercícios de mobilização articular: 

• Flexão e extensão do pescoço 
• Circundução dos MS (frente / trás) 
• Circundução dos pulsos 
• Circundução do quadril 
• Circundução dos joelhos 
• Circundução dos tornozelos 

Movimentos lentos com 
amplitude articular apropriada, 
posicionamento corporal 
correcto 
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5’ 

Aeróbica: 
-Step-touch 
-Duplo step-touch 
-Flexão da perna 
-Flexão da coxa com flexão da perna 
- Combinações dos dois exercícios anteriores. 
 

 Olhar dirigido em frente, costas 
direitas, dentro do ritmo da 
música 

10’ 
 

2 Estações   

 

1ºEstação 
Exercício de Coordenação: 
Inicialmente os alunos realizam um exercício de controlo de bola 
com o pé através de um percurso estabelecido pelos professores. 
Numa 2ºfase, 2 a 2 os alunos realizam uma sequência de exercícios 
de cooperação no domínio de bola no pé: 
-passe com o pé direito 
-passe com o pé esquerdo 
-passe com a parte externa do pé Esq/Dir 
-passe com a parte interna do pé Esq/Dir 

Manter o equilíbrio corporal; 
controlar a trajectória da bola; 
precisão no passe 
 
 

10’ 

2ªEstação 
Exercício de caminhada: 
Em cada grupo de caminhada os alunos realizam o percurso 
estabelecido pelos professores.    
Se estiver bom tempo vamos realizar a caminhada no exterior. 
Cada um vai no seu ritmo de passada. 

Tronco direito, respiração 
adequada, Os alunos realizam 
3 voltas no nível 6 da escala de 
Borg e 1 no nível 4. 
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2’  Momento para a hidratação  Momento para a hidratação 
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Massagem e relaxamento: 
-2 a 2, um sentado numa cadeira e outro de pé à sua retaguarda 
efectuar uma pequena massagem com uma bola de relaxamento, 
fazendo a bola percorrer pelas costas. 
- Massajar ombros  
- Massajar as costas na zona lombar 
-Massajar a cervical 
- Com os punhos fechados, massajar as costas 
-Mobilizar ombros 
- Elevar MS em extensão acima da cabeça (ajudar por baixo dos 
cotovelos) 

 
Movimentos suaves; os alunos 
que recebem a massagem, - 
olhos fechados, realizar 
inspirações profundas. 
 

 
 

Aula n º 33 Data: 18-03-2009 Duração: 45 minutos Hora: 16:00 

Material: Bolas anti-stress, Mecos, Bolas de praia 

Objectivos da aula: Resistência aeróbia 
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  Exercício Aspectos Críticos 

10’ 

Com os alunos espaçados, realizar uma sequência de exercícios de 
mobilização articular (com bola) indicados pelo professor: 
- circundução da bola à volta da cintura 
-circundução da bola à volta da cabeça 
-circundução da bola por entre as pernas 
-lançamento da bola ao ar e recepção por cima da cabeça 
- Flexão lateral do tronco com a bola nas mãos e com os MS em 
extensão (ESQ / DIR) 
-Flexão e extensão dos MI com a bola presa entre os joelhos 
-Apertar a bola entre os joelhos 
-circundução do tornozelo  
 

Movimentos lentos com 
amplitude articular adequada, 
posicionamento corporal 
correcto 
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20’ Os alunos são divididos em 2 estações: 
 

(10’) 

1ª Estação 
Exercício de força com bandas: 
-1) Bicípite (2 séries de 15 repetições) 
-2) Abdominais /Sentado numa cadeira, realizar elevação dos MI 
com joelho em flexão (2 séries de 15 repetições) 
-3)Adutores /Apertar a bola entre os joelhos (2 séries de 
5repetições, 5 segundos) 
-4)Tricipite (2 séries de 15 repetições) 
-5) Agachamentos com MI afastados a largura dos ombros  (2 séries 
de 15 repetições) 

1) Tronco direito; imobilizar 
cotovelo junto ao corpo; 3seg 
na fase concêntrica e 4seg na 
fase excêntrica.  
2) Coluna paralela ao encosto 
da cadeira; barriga para dentro  
3) Apertar a bola com força; 
não efectuar manobra de 
valsalve. 
4) Tronco direito; avançar MI do 
mesmo lado do MS que 
trabalha; 3seg na fase 
concêntrica e 4seg na fase 
excêntrica.  
 
5) Pés a largura dos ombros; 
colona direita; manter o 
equilíbrio corporal 
 

(10’) 
 

2ªEstação 
Exercício de caminhada: 
Em cada grupo de caminhada os alunos realizam o percurso 
estabelecido pelos professores.    
Se estiver bom tempo vamos realizar a caminhada no exterior. 
Cada um vai no seu ritmo de passada. 

Tronco direito, respiração 
adequada, Os alunos realizam 
3 voltas no nível 6 da escala de 
Borg e 1 no nível 4. 

10’ 

Robô 
Com os alunos organizados 2 a 2, um aluno è o robô, pelo que deve 
permanecer de olhos fechados e responder ao comando do 
controlador, e o outro é o controlo, pelo que deve controlar os 
movimentos do robô, através do toque: 
- Ombro direito / roda para a direita 
- Ombro esquerdo / roda para a esquerda 
- Meio das omoplatas / anda para a frente 
- Sem contacto / o robô não mexe   
  

Manter o equilíbrio corporal; 
manter a atenção e responder 
correctamente as mensagens 
de controlo; cuidado com os 
desequilíbrios;       

P
a

rt
e

 F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

2’ Momento para a hidratação  
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3’ 

À indicação do professor os alunos realizam a seguinte sequência 
de alongamentos: 
-Extensão do tricipe atrás da cabeça, ajudando com o outro MS no 
cotovelo. 
-Extensão do MS no plano frontal com o auxilio do outro MS no 
cotovelo. 
-Extensão de ambos os MS acima da cabeça e flexão lateral do 
tronco, esq/dir. 
-Com o auxilio de uma cadeira, realizar flexão da perna e tentar 
alcançar o tornozelo com MS oposto. 

Movimentos lentos e suaves; 
respiração profunda; corpo 
relaxado 

 

Aula n º 35 Data: 25-03-2009 Duração: 45 minutos Hora: 16:00 

Material: Bolas, Balões 

Objectivos da aula: Força/Flexibilidade; Coordenação/Equilíbrio 

Aula n º 36 Data: 1-04-2009 Duração: 45 minutos Hora: 16:00 Professora: Maria Spratley 
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  Exercício Aspectos Críticos 

5’ 
Circular no espaço a dançar e quando a música parar os alunos 
juntam-se em grupos de igual valor numérico que o professor 
mencionar. 

Deslocamento tendo em conta 
o ritmo da música. 
Formação de grupo 
rapidamente. 
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20’ 

Os alunos são divididos em 2 estações: 
 

10’ 
 
 
 
 

1ª Estação 
Cada um com uma cadeira: 
- 2x12 agachamentos (cadeira encostada à parede) (quadrícepe, 
glúteos, isquiotibiais e grande adutor) 
- 2x12 abdução horizontal dos MS com banda elástica (rombóides) 
- 2x12 elevações dos calcanhares (mãos nas costas da cadeira se 
necessário) (trícipitee sural ou gémeos) 
- 2x 12 bícipite com banda elástica (bícepete) 
- 2x 10`` sustentar com elevações dos calcanhares (trícipitee sural 
ou gémeos e equilíbrio) 
- 2x12 trícepetes com banda elástica (trícepete) 
  
Todos os alunos com mãos na parede: 
- 2x12 flexões de braços (mãos na parede) (grande peitoral) 
 

Movimento controlado e 
contínuo. 
 
Fase concêntrica 2 seg. e 
excêntrica 3seg. 
 

(10’) 
 

2ª Estação 

Exercício de caminhada. (Pode ser realizado no exterior, caso as 
condições meteorológicas o permitam) 
Os alunos realizam o percurso estabelecido pelos professores, e em 
determinados pontos do percurso terão de cumprir determinadas 
tarefas como: 
-1. andar em passos de “gigante” 

-2. andar em passo lateral 

-3. andar rápido 

-4. elevar os joelhos 

1. Grande amplitude de 
passada 
2. Postura correcta, sem cruzar 
os passos 
3. Ritmo na passada 
4. Joelho elevada com postura 
correcta 

10’ Momento para a hidratação  
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2’ 

Alunos distribuídos em círculo: 
1- Realizar elevação frontal de um MI, mantendo-se o outro em total 
contacto com o solo 10`` (direita e esquerda) 
2- Realizar elevação lateral de um MI, mantendo-se o outro em total 
contacto com o solo 10`` (direita e esquerda) 
3- Realizar elevação atrás de um MI, mantendo-se o outro em total 
contacto com o solo 10`` (direita e esquerda) 
4- Realizar subida para ponta dos pés, mantendo-se nessa posição 
10’’ 
5- Realizar tudo novamente com olhos fechados 

Postura correcta 
Fixação num ponto para 
equilibrar (olhos abertos) 
Concentração (olhos abertos e 
fechados) 
Abdominal contraído 
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3’ 
Os alunos 2 a 2 realizam frente a frente o jogo do espelho. 
 

Movimentos do par 
coordenados e com calma. 

 
 

Material: cadeiras, aparelhagem, bandas elásticas. 

Objectivos da aula: Resistência aeróbia, força muscular e equilíbrio. 
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10’ 

Com os alunos espaçados, realizar uma sequência de exercícios de 
mobilização articular (com bola) indicados pelo professor: 
- circundução da bola à volta da cintura 
-circundução da bola à volta da cabeça 
-circundução da bola por entre as pernas 
-lançamento da bola ao ar e recepção por cima da cabeça 
- Flexão lateral do tronco com a bola nas mãos e com os MS em 
extensão (ESQ / DIR) 
-Flexão e extensão dos MI com a bola presa entre os joelhos 
-Apertar a bola entre os joelhos 
-circundução do tornozelo  
 

Movimentos lentos com 
amplitude articular adequada, 
posicionamento corporal 
correcto 
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20’ Os alunos são divididos em 2 estações: 
 

(10’) 

1ª Estação 
Exercício de força com bandas: 
-1) Bicípite (2 séries de 15 repetições) 
-2) Abdominais /Sentado numa cadeira, realizar elevação dos MI 
com joelho em flexão (2 séries de 15 repetições) 
-3) Deltóide(2 séries de 15 repetições) 
 

1) Tronco direito; imobilizar 
cotovelo junto ao corpo; 3seg 
na fase concêntrica e 4seg na 
fase excêntrica.  
2) Coluna paralela ao encosto 
da cadeira; barriga para dentro 
3) Tronco direito; manter o MS 
em extensão; olhar dirigido em 
frente 

(10’) 
 

2ª Estação 
-4)Adutores /Apertar a bola entre os joelhos (2 séries de 
5repetições, 5 segundos) 
-5)Tricipite (2 séries de 15 repetições) 
-6) Agachamentos com MI afastados a largura dos ombros  (2 séries 
de 15 repetições) 
 

4) Apertar a bola com força; 
não efectuar manobra de 
valsalve. 
5) Tronco direito; avançar MI do 
mesmo lado do MS que 
trabalha; 3seg na fase 
concêntrica e 4seg na fase 
excêntrica.  
 
6) Pés a largura dos ombros; 
colona direita; manter o 
equilíbrio corporal 
 

10’ 

Robô 
Com os alunos organizados 2 a 2, um aluno è o robô, pelo que deve 
permanecer de olhos fechados e responder ao comando do 
controlador, e o outro é o controlo, pelo que deve controlar os 
movimentos do robô, através do toque: 
- Ombro direito / roda para a direita 
- Ombro esquerdo / roda para a esquerda 
- Meio das omoplatas / anda para a frente 
- Sem contacto / o robô não mexe   
  

Manter o equilíbrio corporal; 
manter a atenção e responder 
correctamente as mensagens 
de controlo; cuidado com os 
desequilíbrios;       
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2’ Momento para a hidratação  
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3’ 

À indicação do professor os alunos realizam a seguinte sequência 
de alongamentos: 
-Extensão do trícipite atrás da cabeça, ajudando com o outro MS no 
cotovelo. 
-Extensão do MS no plano frontal com o auxilio do outro MS no 
cotovelo. 
-Extensão de ambos os MS acima da cabeça e flexão lateral do 
tronco, esq/dir. 
-Com o auxilio de uma cadeira, realizar flexão da perna e tentar 
alcançar o tornozelo com MS oposto. 

Movimentos lentos e suaves; 
respiração profunda; corpo 
relaxado 

 
 
 
 

Aula n º 38 Data: 01-04-2009 Duração: 45 minutos Hora: 16:00 Professora: Maria Spratley 

Material: cadeiras, aparelhagem, bandas elásticas. 

Objectivos da aula: Resistência aeróbia, força muscular e equilíbrio. 

Aula n º 40 Data: 8-04-2009 Duração: 45 minutos Hora: 16:00 
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  Exercício Aspectos Críticos 

5’ 

A ordem do professor os alunos realizam uma sequência de 
exercícios de aeróbica:  
•  Step touch com adução e abdução dos MS à frente no plano 
horizontal.  
•  Duplo step touch  
•  Flexão da coxa com flexão da perna (alternar pernas)  
•  Flexão da perna (alternar pernas) 
 

Olhar dirigido em frente,  
costas  direitas,  atenção  
e coordenação dos  
movimentos  dos  MS  
com  os  MI;  
coordenação  conjunta  
da classe   
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5’ 

A ordem do professor os alunos realizam a seguinte sequência de 
exercícios de mobilização articular: 
Flexão e extensão do pescoço 
Circundução dos MS (frente / trás)/ pulsos/ quadril/ joelhos/ 
tornozelos 

Movimentos estáticos, com 
amplitude articular apropriada, 
garantindo a manutenção do 
posicionamento corporal 
correcto 

 
20’ 

Os alunos são divididos em 2 estações: 
 

10’ 
 
 
 
 

1ª Estação 

1- Os alunos executam 2x(12) tríceps, esq/drt 
2- Os alunos executam 2x(12) bícipite, esq/drt 
3- Os alunos executam 2x(12) deltóide(elevação com MS em 
pronação e extensão, no plano sagital e no plano transversal) 
4- Os alunos executam 2x(12) agachamentos com os MS em 
extensão à frente 

1)Tronco direito; avançar MI do 
mesmo lado do MS que 
trabalha; dar mais ênfase à 
fase excêntrica do movimento 
2) Tronco direito; imobilizar 
cotovelo junto ao corpo; dar 
mais ênfase na fase excêntrica 
de força do exercício 
3)tronco direito; dar mais 
ênfase à fase excêntrica do 
movimento 
4)Olhar dirigido em frente; 
plantas dos pés apoiadas no 
chão; Coluna paralela ao 
encosto da cadeira 
 

10’ 

2ª Estação 

Exercício de caminhada. (Pode ser realizado no exterior, caso as 
condições meteorológicas o permitam) 
Os alunos realizam o percurso estabelecido pelos professores, e em 
determinados pontos do percurso terão de cumprir determinadas 
tarefas como: 
-1. andar em passos de “gigante” 

-2. andar em passo lateral 

-3. andar de costas 

-4. andar em comboio 

1. Grande amplitude de 
passada 
2. Costas direitas, sem cruzar 
os passos 
3. Não flectir o tronco à frente 
durante caminhada de costas e 
procurar não olhar para trás 
4. Manter durante todo 
percurso do comboio as mãos 
apoiadas sobre os ombros do 
colega da frente 

2’ Momento para a hidratação  
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5’ 

Os alunos sentados numa cadeira realizam: 
- Cruzar a perna, 
- Flexão do corpo em frente, 
- Tocar com a mão no pé (MI em extensão) 
- Fechar os olhos e tocar com a mão direita na orelha esquerda 
- Da mesma forma tocar com a mão esquerda na bochecha direita 
- Da mesma forma tocar com o indicador direito no nariz. 

Sentados e com as costas 
direitas, realizam os 
movimentos de forma lenta. 
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8’ 

Os alunos juntam-se aos pares. 
Um dos elementos senta-se numa cadeira, estando o outro de pé 
atrás dele. 
O aluno que se encontra de pé vai executar uma massagem com 
movimentos lentos e relaxantes. 

Corpo relaxado; Movimentos 
lentos e suaves;  
Respiração profunda  
 

 

Material: bandas elásticas,cadeiras. 

Objectivos da aula: Resistência aeróbia, força e flexibilidade. 

Aula n º 41 Data: 15-04-2009 Duração: 45 minutos Hora: 16:00 
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  Exercício Aspectos Críticos 

5’ 
Circular no espaço a dançar e quando a música parar os alunos 
juntam-se em grupos de igual valor numérico que o professor 
mencionar. 

Deslocarem-se tendo em conta 
o ritmo da música. 
Formar grupo rapidamente. 
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5’ 

A ordem do professor os alunos realizam a seguinte sequência de 
exercícios de mobilização articular: 
Flexão e extensão do pescoço 
Circundução dos MS (frente / trás)/ pulsos/ quadril/ joelhos/ 
tornozelos 

Movimentos estáticos, com 
amplitude articular apropriada, 
garantindo a manutenção do 
posicionamento corporal 
correcto 

 
20’ 

Os alunos são divididos em 2 estações: 
 

10’ 
 
 
 
 

1ª Estação 

1- Os alunos executam 2x(12) tríceps, esq/drt 
2- Os alunos executam 2x(12) bícipite, esq/drt 
3- Os alunos executam 2x(12) deltóide(elevação com MS em 
pronação e extensão, no plano sagital e no plano transversal) 
4- Os alunos executam 2x(12) agachamentos com os MS em 
extensão à frente 

1)Tronco direito; avançar MI do 
mesmo lado do MS que 
trabalha; dar mais ênfase à 
fase excêntrica do movimento 
2) Tronco direito; imobilizar 
cotovelo junto ao corpo; dar 
mais ênfase na fase excêntrica 
de força do exercício 
3)tronco direito; dar mais 
ênfase à fase excêntrica do 
movimento 
4)Olhar dirigido em frente; 
plantas dos pés apoiadas no 
chão; Coluna paralela ao 
encosto da cadeira 

10’ 

2ª Estação 

Exercício de caminhada. (Pode ser realizado no exterior, caso as 
condições meteorológicas o permitam) 
Os alunos realizam o percurso estabelecido pelos professores, e em 
determinados pontos do percurso terão de cumprir determinadas 
tarefas como: 
-1. andar em passos de “gigante” 

-2. andar em passo lateral 

-3. andar de costas 

-4. andar em comboio 

1. Grande amplitude de 
passada 
2. Costas direitas, sem cruzar 
os passos 
3. Não flectir o tronco à frente 
durante caminhada de costas e 
procurar não olhar para trás 
4. Manter durante todo 
percurso do comboio as mãos 
apoiadas sobre os ombros do 
colega da frente 

2’ Momento para a hidratação  
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-Sentados, com um dos apoios mais avançados, realizar flexão do 
tronco à frente sobre um membro inferior, com o pé em flexão dorsal 
(ESQ / DIR) 
-Sentados, realizar a elevação do joelho ao peito, e tentar abraçar a 
perna 
-Com o apoio de uma cadeira, realizar flexão da perna, tentando 
agarrar o pé com a mão (ESQ / DIR) 
 -Afundo lateral, com o auxilio das cadeiras para se equilibrarem 
-2 a 2 com um dos alunos sentado e outro de pé atrás da cadeira, o 
aluno sentado realiza elevação de ambos os membros inferiores em 
extensão sobre a cabeça, com o auxílio do colega. Depois troca 
-2 a 2 com um dos alunos sentado e outro de pé atrás da cadeira, o 
aluno sentado realiza adução das omoplatas com o auxílio do 
colega. Depois troca. 

Garantir um posicionamento 
corporal correcto, bem como 
um aumento progressivo da 
amplitude dos movimentos 
pretendidos. 

Na posição “sentado” 
manutenção de uma postura 
natural. 
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Jogo telefone estragado: 
O professor diz uma palavra ao ouvido do primeiro aluno, este passa 
ao seguinte e assim sucessivamente até ao último. 
No final compara-se a palavra inicial com a final. 

A mensagem chega ao final, 
intacta. 

 

Material: bandas elásticas,cadeiras. 

Objectivos da aula: Resistência aeróbia, força e flexibilidade. 
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  Exercício Aspectos Críticos 

5’ 

Andar em círculo no sentido horário, executando os seguintes 
movimentos à ordem do professor: 

• Passos grandes 
• MS em elevação vertical, em bicos dos pés 
• Elevação dos joelhos, elevação MS oposto 
• Deslocamento lateral, adução/abdução dos MS 
• Andar para trás 
• Andar “rápido” 
• Rotação MS 
• Inversão e eversão dos pés 

Olhar dirigido em frente; manter 
as costas direitas 
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20’ 

Os alunos são divididos em 2 estações: 
 

10’ 
 
 
 
 

1ª Estação 
- Avaliar a força dos MS com a flexão do antebraço. A carga para os 
homens será de 3 kg e para as mulheres de 2 kg. O número de 
repetições em 30 segundos será a pontuação dessa avaliação. 
(Deverá ser respeitado o protocolo de bateria de teste “Functional 
Fitness Test” (adaptado de Jones & Rikli, 1999)) 

 
Sentado numa cadeira, com a 

coluna recta e paralela ao 
encosto da cadeira, olhar 
dirigido em frente, pernas 

paralelas no prolongamento da 
pélvis, parte superior do braço 

deve estar imóvel. 

10’ 

2ª Estação 
- Andar 6 minutos: 
Andar a máxima distância possível ao longo de um percurso de 24 
metros, marcado por segmentos de 3 metros. Os alunos partirão 
com 10 segundos de decalagem. 
(O percurso foi adaptado do protocolo de bateria de teste 
“Functional Fitness Test” (adaptado de Jones & Rikli, 1999) devido 
ao espaço disponível para a realização do teste) 

 
Olhar dirigido em frente. 

Proibição de correr. Tentar 
percorrer a maior distância 

possível no tempo 
preestabelecido. 

5’ Momento para a hidratação  
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Os alunos são dispostos em círculo e o professor atribui um número 
a cada participante. O professor entrega uma bola ao número 1 que 
apenas a poderá passar ao número 2 e assim sucessivamente até 
ao último aluno. O exercício é repetido até o professor mandar 
parar. 
Como variável de evolução introduzimos mais bolas no exercício e 
alteramos a posição dos alunos. 

Os alunos devem organizar-se 
e trabalhar em equipa. 
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Massagem e relaxamento: 
-2 a 2, um sentado numa cadeira e outro de pé à sua retaguarda 
efectuar os seguintes movimentos: 
- Massajar ombros com a ponta dos dedos 
- Massajar as costas com a palma da mão 
- Com os punhos fechados, massajar as costas 
-Mobilizar ombros 
- Elevar MS em extensão acima da cabeça (ajudar por baixo dos 
cotovelos) 
-“Pancadinhas” suaves no pescoço com a parte interna da mão 
(mãos em extensão) 
 

Movimentos suaves; os alunos 
que recebem a massagem 
mantêm-se relaxados com os 
olhos e realizam inspirações 
profundas. 

 

 

Aula n º 45 Data: 29-04-2009 Duração: 45 minutos Hora: 16:00 

Material: halteres, fita métrica, sinalizadores, cronómetro 

Objectivos da aula: Realização dos testes de avaliação final, desenvolvimento da resistência aeróbia. 
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3.1.6. Relatórios de aula do Grupo do CATI 

3.1.6.1. Relatório do Mês de Novembro 
 

Iniciamos o ano lectivo com a realização de vários testes para avaliar a 

aptidão física de cada aluno. Em comparação com os testes efectuados na 

faculdade, os testes que se realizaram no Lar cingiram-se apenas aos que 

excluem a necessidade de material sofisticado, por não o termos à disposição 

e por não estarmos associados a um projecto. Para isso, seguimos o protocolo 

dos testes de actividade física para idosos de Rikli e Jones (2001) que definem 

parâmetros de actividade física associados à capacidade funcional, tais como 

força, flexibilidade, resistência aeróbia, agilidade, equilíbrio e índice de massa 

corporal. Esta bateria de testes contempla 5 testes: o teste de 6-minutos de 

caminhada (avaliar a resistência aeróbia); o de levantar e sentar na cadeira em 

30 segundos (avaliar a força dos MI); o de cronometrar a partir do momento 

que se levantar da cadeira, caminhar 2,44 metros e voltar a sentar (avaliar a 

mobilidade física, agilidade e equilíbrio dinâmico); o da flexão do antebraço 

(avaliar a força dos MS); o de sentar e alcançar (avaliar a flexibilidade do MI), o 

de alcançar atrás das costas (avaliar a flexibilidade dos MS) e o de pesar e 

medir altura (calcular o IMC). Acrescentamos ainda, um questionário individual 

para obtermos informações mais precisas de cada aluno (Conforme Anexo 1 e 

Anexo 2) 

Por falta de espaço, o teste dos 6 minutos ficou, de certo modo 

condicionado, tendo sido efectuado num quadrado de 5 metros de lado, ou seja 

os alunos realizaram o teste num percurso de aproximadamente 20 metros, em 

vez de 50 metros, tal como está estipulado pelo protocolo. Este facto pode 

influenciar a prestação dos idosos se tivermos em conta que 5 metros não é 

suficiente para fazer rectas grandes que permitam a aceleração dos alunos, 

sendo efectuadas muitas viragens. Para além disso, a constituição dos grupos 

foi aleatória e influenciou muito nos resultados. É de revelar ter-se observado 

que num dos grupos, pelo facto de um ou outro elemento do grupo ter uma 

prestação mais rápida, se tornou num incentivo para os restantes elementos, 

motivando-os a acelerar. No outro grupo, observou-se uma prestação mais 
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lenta dos seus membros, mesmo naqueles que poderiam ter tido melhor 

prestação, adiantando-se a hipótese de que o grupo parece ter influência. Nós 

não conhecíamos ainda as capacidades dos alunos, por isso, a construção dos 

grupos foi aleatória, contudo, temos a percepção de que se repetíssemos os 

testes, colocando-os noutros grupos, se esperaria uma prestação melhor em 

alguns casos. 

Como temos uma aluna invisual e o espaço era pequeno para realizar o 

teste juntamente com o grupo, optamos por o efectuar separadamente no final. 

Acompanhei-a, mas, por lapso, errei porque me esqueci de contar as voltas e, 

para não repetir, fiz uma aproximação do número de voltas àquilo que me 

parece ter sido realizado. 

Todavia, apesar destas condicionantes, tendo por base o nosso maior 

objectivo que é proporcionar uma maior qualidade de vida e autonomia aos 

alunos, entendemos que os testes tiveram toda a pertinência de serem 

realizados, no sentido de verificarmos como se encontravam as capacidades 

associadas à funcionalidade e para, posteriormente trabalharmos de forma 

adaptada sobre as suas necessidades. 

Assim, após a realização dos testes focamo-nos no planeamento das 

aulas de acordo com os espaços disponíveis e com as capacidades a serem 

mais focadas em cada período. 

À quarta-feira (no dia que vou e no espaço maior) utilizamos o palco e 

aproveitamos o espaço que se localiza por baixo deste (sala com poltronas), 

juntamente com o corredor. Tanto o corredor, como a sala com poltronas 

permitiram enfatizar um trabalho cardiovascular. Por sua vez, o palco, por ser 

um espaço pequeno, contribuiu para realçar as restantes capacidades físicas. 

Penso que foi uma excelente solução, caso contrário, as aulas iriam tornar-se 

pobres e menos funcionais. Recorrer aos dois espaços, foi uma opção que não 

surgiu no início do mês, mas, a partir do momento em que recorremos a esta 

estratégia, verificamos um enriquecimento das aulas. A partir daí, passamos a 

fazer o aquecimento no palco, com todos os alunos, já que o espaço que se 

encontra por baixo deste se ocupa por idosos que não são da ginástica e que 

após 10/15 minutos de a aula começar, vão lanchar, ficando essa área 
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disponível para nós. Após aquecimento e mobilidade articular, os alunos são 

divididos em dois grupos, sendo que um deles desenvolve a capacidade 

cardiovascular, contornando as poltronas (por nós redistribuídas em diferentes 

disposições e exercícios) e o corredor. O outro grupo trabalha no palco, 

essencialmente com bandas elásticas e cadeiras, no sentido de desenvolver a 

força muscular. Os grupos trocam de estações e, posteriormente realizam uma 

actividade em conjunto, atendendo-se à importância da socialização e do 

equilíbrio ou coordenação motora. Por fim, efectuamos alongamentos e retorno 

à calma. Considero que esta estrutura permitiu um trabalho mais completo. No 

que diz respeito ao trabalho constante das bandas elásticas, é de referir que 

este permitiu uma adaptação da técnica de execução dos alunos ao longo das 

aulas, aspecto que se nota importante para obter algum resultado, pois se o 

realizássemos esporadicamente, não permitiria que os alunos tivessem tempo 

suficiente para compreender o exercício, nem para se adaptarem fisicamente. 

Sabemos não ser fácil aumentar a força muscular em apenas algumas aulas, 

mas pretendemos que os alunos não a percam, portanto, que a mantenham  e 

que aumentem a coordenação motora. 

Quanto ao trabalho de força,  começamos por trabalhar a fase concêntrica 

e excêntrica equitativamente, passando posteriormente, para um aumento da 

fase excêntrica, para que haja aumento de ganhos de força. Apesar da 

contracção excêntrica poder provocar resposta inflamatória, acompanhada de 

dor muscular e mesmo danos estruturais e nos tecidos, este modo de função 

muscular, através dos mecanismos neurais, permitem maiores ganhos de força 

e ocorre frequentemente nas actividades de vida diária (Enoka, 1996). 

Inicialmente pensei que este programa não seria para mim o mais 

aliciante, porque pensei que corresponderia a “passar o tempo” e que não iria 

ter objectivos concretos. Todavia, enganei-me e o trabalho tem sido 

administrado com objectivos bem concretos e específicos, tendo-me dado um 

prazer enorme, pois sinto que estamos no bom caminho e que estamos  a criar 

boas ligações com os alunos bem como, a desempenhar um papel importante 

na sua saúde física e mental. 
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Os alunos tinham ginástica às segundas-feiras, num espaço bem 

reduzido e às quartas-feiras, num palco maior, juntamente com o espaço que 

se encontra por baixo e com o corredor. Por sua vez, às quintas-feiras também 

havia aulas de hidroginástica, mas são muito poucos os alunos em comum, 

não fazendo parte integrante do estágio profissional. Desenvolvi o meu trabalho 

às quartas-feiras juntamente com três colegas, alunos do quarto ano da 

licenciatura da opção de Recreação. 

Trabalhei praticamente o mês todo com o grupo de colegas no 

planeamento das aulas de toda a semana. No final de cada aula falávamos 

sobre o modo como se desenvolveu, sugerindo melhorias para as que se 

seguiriam, tendo em conta os objectivos. Para além disso, juntávamo-nos 

semanalmente para fazermos um resumo das ideias, dos objectivos e dos 

exercícios específicos das aulas. Discutíamos acerca de todas as aulas 

(Ginástica e Hidroginástica) e quanto às aulas de hidroginástica, considero ter 

dado o meu contributo porque tenho bastante experiência nessa matéria. Além 

disso, conversávamos sobre as aulas de ginástica, procurando alinhar todos os 

aspectos correspondentes. Os colegas de trabalho optaram por concretizar as 

suas ideias em plano de aula, distribuindo a realização dos planos de aula 

pelas três aulas das quais eram responsáveis. Então, achei importante ajudar 

os colegas na preparação do plano de aula e prestar o meu auxílio para o que 

fosse preciso. Quando ao trabalho de grupo, considero termos trabalhado e 

comunicado de forma positiva e construtiva, já que pudemos evoluir com as 

opiniões de cada um. 

Na aula propriamente dita, distribuímo-nos pelos exercícios de forma a 

que uns os administrassem e outros os organizassem, trocando de posições 

para que todos participassem, além disso, tentamos percorrer todos os 

espaços ao longo das aulas. 
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3.1.6.2. Relatório do Mês de Dezembro 
 

Neste mês os alunos estiveram mais preocupados com os ensaios da 

Tuna, pois iam fazer uma apresentação na Festa de Natal e num festival, ao 

qual fomos convidados a assistir. Consequentemente, os ensaios prolongaram-

se para além da hora prevista e sobrepuzeram-se à hora da aula de Ginástica. 

Além disso, os alunos estavam vestidos com roupa mais formal e ainda 

tivemos alunos que não realizaram a aula. Concluindo, o foco principal dos 

alunos era o ensaio da Tuna, pois a grande maioria dos que estavam na 

Ginástica pertencia à Tuna. Como solução, prolongamos a aula para terminar 

mais tarde, evitando assim que se tornasse demasiado curta, completando 

assim os 45 minutos estipulados. 

Relativamente ao trabalho efectuado neste mês, é de referir que procurou 

dar-se seguimento ao trabalho realizado no mês de Novembro, apresentando-

se a mesma estrutura da aula, focando-se essencialmente a resistência numa 

das estações e na outra a força muscular. Estas duas capacidades são 

extremamente relevantes, pois de acordo com American College of Sports 

Medicine & American Heart Association (2007) a promoção da física actividade 

em idosos deve enfatizar actividade aeróbia de intensidade moderada e o 

reforço muscular de forma a reduzir comportamentos sedentários. Assim, se 

por um lado, importa salientar o importante efeito do treino aeróbio sobre os 

factores de risco para DCV, que são as maiores causas de morte em idosos de 

ambos os sexos, por outro lado, o decréscimo da massa e força muscular 

(sarcopenia) relacionado com o envelhecimento produz consequências 

significativas sobre a capacidade funcional e sobre a saúde dos idosos 

(Mazzeo et al., 1998). 

Na última aula antes do Natal, os colegas ofereceram um presente aos 

alunos. Foi uma situação delicada e constrangedora para mim, porque 

ofereceram um diploma com fotografias deles e assinado só por eles e a 

computador, não podendo ser remediado no momento. Numa próxima vez, 

teremos de organizar mais antecipadamente todo o processo e distribuir tarefas 

já que eu comuniquei com o grupo via email, contudo deveria ter sido com mais 
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antecedência, pois não resultou. No final, tudo ficou resolvido entre os vários 

professores. Mais uma vez, são situações que acontecem por não trabalhar 

diariamente com os colegas e, por apenas dar uma aula por semana.  

 

 

3.1.6.3. Relatório do Mês de Janeiro e Fevereiro 
 
Verificámos uma satisfação por parte dos alunos na frequência das aulas 

de ginástica. Contudo, os alunos tiveram alguma dificuldade de concentração 

por estarem na maioria das vezes a cantar e a divertirem-se. Na verdade, seria 

melhor um pouco mais de concentração essencialmente nos momentos de 

retorno à calma, mas, ao mesmo tempo apreciamos que sintam o momento da 

ginástica como um momento lúdico e agradável. 

A aluna Fernanda Vinagre foi operada, por isso, vai estar ausente durante 

várias semanas. O aluno José foi operado às cataratas no final de Fevereiro, 

mas foi rápida a recuperação. Relativamente a este aluno temos de ter atenção 

por sofrer de angina de peito, especialmente na parte aeróbia da aula, não 

devendo ultrapassar a intensidade ligeira a moderada, já que numa das aulas 

teve de parar e colocar o medicamento debaixo da língua de nitroglicerina.  

Quanto à aula propriamente dita, que decorre à quarta-feira, mantivemos 

a mesma estrutura de duas estações. Nestes dois meses, o principal objectivo 

do trabalho realizado neste dia da semana, foi o de trabalhar a resistência 

aeróbia, tendo sido concretizado em todas as aulas de acordo com plano 

anual. Denota-se algumas diferenças de género, daí que optámos por efectuar 

a separação por sexos nas estações, para aumentarmos a intensidade nos 

alunos do sexo masculino e acompanharmos as limitações referentes às 

alunas, de forma a optimizarmos o trabalho. Deveríamos ter mais atenção no 

tempo das estações para que ambos os grupos trabalhassem a mesma 

quantidade nas duas estações, pois por lapso, por vezes despendemos mais 

tempo com um grupo do que com outro. 

Por outro lado, na estação realizada no palco, apostámos também num 

trabalho com materiais, nomeadamente com raquetes de badminton, e entre 
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outros, balões, de forma a exercitar a capacidade de coordenação motora e um 

pouco de equilíbrio estático e dinâmico, tendo em considerado o facto de não 

ser um trabalho tão centrado na força muscular, tal como se desenvolveu nos 

meses anteriores. Pese embora a importância de trabalhar estas capacidades, 

perante a oportunidade de programar novamente o meu trabalho, optaria por 

trabalhar estas capacidades em alternância com a força muscular, no momento 

das estações, tendo em conta o efeito da perda de massa músculo-esquelética 

e da força muscular que ocorre no envelhecimento (Doherty, 2003), e 

atentando à importância na redução do risco de quedas (American College of 

Sports Medicine & American Heart Association, 2007). Optaria então, por 

utilizar os exercícios (em cima mencionados) que trabalhassem a coordenação 

motora e o equilíbrio, no momento posterior às estações, no qual os alunos 

exercitariam em conjunto. Relativamente aos exercícios de coordenação 

motora e equilíbrio considero que foram bem planeados e contribuíram ainda 

para exercitar a atenção e concentração. 

Posteriormente ao momento das estações e inserido na parte 

fundamental da aula, é de salientar que nos meses de Janeiro e Fevereiro, 

realçamos o trabalho de flexibilidade, através do Tai-Chi, sequências, sentado 

entre outras formas. Esta capacidade foi trabalhada no sentido de aumentar ou 

pelo menos não diminuir a amplitude de movimento e mobilidade articular, já 

que de acordo com American College of Sports Medicine & American Heart 

Association (2007) esta capacidade é necessária para a actividade física, bem 

como para actividades diárias do quotidiano. 

No retorno à calma, optamos ocasionalmente por realizar massagem nas 

costas, ocorrendo em pares dada a boa receptividade dos alunos ao exercício 

e a vontade de repetir. 

 

 

3.1.6.4. Relatório do Mês de Março 
 

Dada a melhoria de tempo, consideramos ter condições para desenvolver 

a estação de resistência aeróbia no exterior. Assim sendo, à quarta-feira optou-
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se por realizar a aula num local abrigado do sol. Contudo, algumas alunas do 

grupo recusaram-se a ir para o exterior, alegando limitações tais como, 

intolerância à luminosidade nos olhos, dificuldade em parar os movimentos 

dada a irregularidade e a inclinação do pavimento. Acresce a estas  limitações, 

um pouco de preguiça e acomodação. Como tal, um grupo realizou o exercício 

no exterior e o outro grupo efectuou o percurso no interior do lar (corredor e 

salão). Paralelamente ao trabalho aeróbio (na outra estação), numas aulas 

fizemos um trabalho de reforço muscular com bandas elásticas, pesos livres e 

peso corporal e noutras aulas elaboramos exercícios de coordenação motora, 

através da sustentação de um balão através do qual se toca em diferentes 

partes do corpo. Além destes exercícios, outros foram realizados. 

 Em algumas das aulas, permanecemos com massagem nas costas, 

efectuada em pares, no momento de retorno à calma, de forma a satisfazer a 

solicitação constante por parte dos alunos.  

Relativamente ao aquecimento, penso que se poderia ter variado um 

pouco mais, utilizando mais material, já que desde o início do ano, usualmente, 

não se recorreu a qualquer outro tipo de material. Por outro lado, é necessário 

também imaginar previamente a execução do exercício, pois, por vezes, se 

isso não acontecer há pequenos pormenores que fazem a diferença, como no 

caso de um exercício de dança, no qual os alunos tinham o nome do seu par 

colado nas suas costas e, por lapso, não se colocou os nomes emparelhados, 

criando confusão no exercício. 

Penso que de um modo geral, os alunos corresponderam bem aos 

exercícios e continuaram entusiasmados com as aulas.  
 
 

3.1.6.5. Relatório do Mês de Abril 
 

Neste mês, não compareci em duas aulas de quartas-feiras porque me 

encontrava a dar formação de Actividade Física para Terceira Idade na 

Universidade de Terceira Idade em Braga. 
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Neste mês a parte fundamental das aulas esteve dividia por estações, 

uma de resistência aeróbia e outra de força muscular. Também se optou por 

aproveitar o bom tempo e efectuar a parte aeróbia no exterior, para os alunos 

que assim o pretendessem. Aqueles que não o fizeram, por razões diversas, 

realizaram a caminhada no interior, com o professor.  

No aquecimento e relaxamento tivemos sempre cuidado na escolha das 

músicas, pois é um motivo de satisfação que se nota particularmente neste 

grupo de idosos e de acordo com (Carvalho & Mota, 2002) potencia a 

comunicação. 

Na primeira aula deste mês efectuou-se exercícios de equilíbrio, sendo 

notória a dificuldade que os alunos apresentam, acrescida pela falta de 

concentração. É importante trabalhar a parte cognitiva dos idosos, 

nomeadamente a atenção e concentração nas mais diversas tarefas, já que à 

medida que se concentram mais, verificam-se melhores resultados no 

equilíbrio.  

As aulas de quarta-feira vão deixar de existir no final deste mês de Abril, 

contrariamente ao planeado no início do ano, por razões alheias à minha 

vontade. Por esse facto, antecipou-se os testes de avaliação física, que 

terminaram na última aula deste mês, com o teste de 6 minutos e o teste da 

flexão do antebraço com haltere, pois os outros foram realizados na aula 

anterior. No final da aula, encontrava-se presente a professora dos alunos (que 

administraram estas aulas) do 4º ano, e elogiou o nosso trabalho e também 

agradeceu aos alunos do CATI. Por sua vez, os idosos do CATI elogiaram o 

nosso trabalho, dedicação e empenho, o que foi gratificante para nós, 

professores, ouvirmos tais palavras de gratidão. 

As aulas de quarta-feira terminaram este mês, no entanto, como às 

segundas-feiras, as aulas permaneceram, combinei com os idosos comparecer 

na última aula do mês de Maio. 
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3.1.6.6. Relatório Geral do Grupo do CATI 
 

Considerando as minhas expectativas iniciais para o estágio, na verdade, 

este era dos grupos de Terceira Idade que menos me incentivava a participar 

por ter a ideia de que, nos lares de idosos, a actividade física era mais limitada 

e a predisposição dos alunos menor, não me aliciando, à partida, para tal 

desafio. 

Esta retracção inicial permitiu que a conquista fosse maior e que me 

surpreendesse com este grupo bem como, com a minha própria actuação.  

Relativamente ao grupo de trabalho, leccionei juntamente com alunos do 

4º ano de licenciatura e apenas participei numa aula por semana, à quarta-

feira. Inicialmente trabalhamos em conjunto, permitindo uma melhor integração 

com os colegas e com os objectivos das aulas, o que facilitou a partilha de 

ideias e opiniões, contribuindo para uma actuação mais adequada nas próprias 

aulas, ao longo do ano. No entanto, por estar presente apenas uma vez por 

semana, por vezes, senti-me um pouco desorientada.  

Associado ao facto de as aulas não ocorrerem na Faculdade, mas num 

Centro de Dia pertencente a um Lar de Terceira Idade, e de não haver um 

programa pré-estipulado, como existe nos outros grupos em que estou 

inserida, pensei que não seria tão motivante. Contudo, não foi verdade e penso 

agora que tive muito a ganhar com esta experiência e com esta realidade tão 

presente na nossa sociedade. 

Relativamente ao grupo de alunos, penso que é bastante heterogéneo. 

Deparando-me com bastantes alunos, especialmente do sexo feminino, devo 

referir que são alunos com bastantes limitações físicas e pouca predisposição 

para a actividade física, em especial quando comparados com os outros grupos 

da faculdade onde também estou inserida. Apesar de, nesta instituição, existir 

há muitos anos, actividade física regular, ainda não faz parte integrante do 

quotidiano dos alunos, um estilo de vida activo. Por exemplo, um dos aspectos 

marcantes neste grupo foi o vestuário para a prática de exercício, enquanto uns 

alunos aderiram rapidamente, outros foram-se gradualmente adaptando à 

necessidade de uso de roupa mais apropriada à actividade física. Na verdade, 
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conseguimo-nos aproximar dos interesses dos alunos, através da música, da 

dança, da vontade de comunicar, entre outros aspectos. Para além disso, foi 

nosso objectivo criar de forma progressiva, mas sistemática, algum desafio nos 

alunos, e ao mesmo tempo cativá-los para a prática de actividade física. 

Acredito que a relação de proximidade foi recíproca e parece-me que a 

nossa atitude relativamente à prática de actividade física distinguiu-se e 

demarcou-se daquela a que os alunos estavam habituados a exercitar, pois 

tentamos efectuar não só jogos lúdicos, mas também um trabalho específico 

das capacidades físicas, dada a sua importância para atenuar e/ou contrariar 

os efeitos do envelhecimento, como a resistência aeróbia, força muscular, 

equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora (Spirduso, Francis, & MacRae, 

2005). Parece-me que a nossa preocupação foi além da socialização entre os 

alunos, que embora seja um aspecto determinante na prática de exercício com 

idosos, não pode ser objectivo único. Assim, tentamos trabalhar, ao longo do 

programa, não apenas aspectos ligados à socialização, mas também aspectos 

relacionados com a capacidade cardiorespiratória, com o fortalecimento dos 

músculos, com o aumento do equilíbrio e a amplitude, articulando estes 

objectivos no sentido de haver menor esforço nas tarefas no dia-a-dia e 

melhorar a saúde e qualidade de vida dos idosos (Carvalho & Mota, 2002).  

Pretendíamos ainda, ajustar as aulas ao espaço de que dispúnhamos e 

motivar constantemente os alunos, tendo em consideração as limitações 

individuais de cada um, mas, ao mesmo tempo, incentivando-os para desafios 

maiores, já que não o fazem por iniciativa própria. 
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3.1.7. Avaliação da Actividade do Grupo do CATI 
 

A avaliação da actividade física deste grupo desenvolveu-se da seguinte 

forma: 

Levando em consideração que, o grupo do CATI não estava associado a 

nenhum projecto de investigação específico, tal facto exigiu da parte dos 

professores, uma preocupação meticulosa em planear a actividade física para 

o ano lectivo. Com este grupo, pretendeu-se a estimulação das capacidades 

físicas mais relevantes para a qualidade de vida dos alunos, em particular a 

capacidade cardiovascular e a força muscular, sem nunca esquecer a vertente 

de socialização. Como conclusão, com o desenvolvimento deste tipo de 

trabalho, devo dizer que se “quebrou” um pouco com aquilo que 

tradicionalmente era realizado com este tipo de população, em que  o “focus” 

se dirigia para os aspectos lúdicos e de socialização, ignorando as 

capacidades físicas fundamentais para a funcionalidade dos idosos.  

Ao longo do ano solicitamos o uso do espaço correspondente ao corredor 

e da sala mais ampla por forma a desenvolvermos os exercícios planeados em 

melhores condições. Penso que esta opção da ocupação do espaço, que 

inicialmente não estava destinado para a prática da ginástica (corredor e sala 

com poltronas), se tornou extremamente benéfica, pois permitiu um trabalho de 

resistência cardiovascular mais adaptado, que caso contrário, não seria 

possível, dada a limitação de espaços. Para além disso, permitiu que a 

estrutura da aula fosse sempre por estações, contribuindo para criar dois 

grupos mais homogéneos, aproveitando a quantidade de professores 

disponíveis para trabalhar simultaneamente duas capacidades físicas em 

espaços distintos (palco e sala/corredor). O facto de ter sido possível dividir o 

grupo em dois, permitiu direccionar melhor o treino e fazê-lo de acordo com as 

capacidades dos alunos. Assim, os desafios impostos a cada grupo,  estiveram 

mais de acordo com as suas capacidades. É possivel referir que os alunos do 

sexo masculino se mostraram mais predispostos e fisicamente mais activos 

que os alunos do sexo feminino, já que estes apresentaram mais limitações, 
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quer por se mostrarem mais acomodadas ao sedentarismo, quer por terem 

menos predisposição para a actividade física. 

De um modo geral, penso que a estrutura da aula determinou a qualidade 

das mesmas. Além disso, considero que o trabalho das várias capacidades foi 

actuado com rigor. Relativamente à capacidade cardiovascular, trabalhámos 

todo o ano, utilizando inclinações diferentes, intensidades e variadas formas de 

caminhar.  

No que diz respeito à capacidade da força, optou-se inicialmente por 

manter os mesmos exercícios, com o mesmo material (banda elástica) e peso 

corporal para que os alunos se adaptassem ao exercício, interiorizassem o 

movimento e executassem com correcção técnica, para obter ganhos de força 

ou pelo menos atenuar a perda muscular.  

Nos exercícios de equilíbrio, tanto trabalhámos especificamente para este 

objectivo, como elaborámos também exercícios que trabalhassem 

simultaneamente o equilíbrio e coordenação.  

Optámos ainda por focar os exercícios de flexibilidade para que fosse 

possível experimentar trabalhar outra capacidade física, considerada também 

extremamente indispensável para os indivíduos desta faixa etária. A 

flexibilidade foi efectuada através de exercícios sentados, para que os alunos 

pudessem recuperar dos exercícios anteriores. 

Como forma lúdica, trabalhamos muito com a componente musical e com 

a dança, pois foi constatado que os alunos aderiam com motivação. Como 

estávamos num palco, a cerca de 1 metro de altura, tínhamos de estar atentos 

às questões de segurança e por isso, evitámos realizar alguns exercícios com 

mudanças de direcção, competição, deslocamentos, para não criar perigo 

eminente. 

Como sugestão, talvez aproveitasse para utilizar material no 

aquecimento, com mais frequência. Quanto ao material, devo referir que aquele 

que se encontrava disponível no lar, para além de estar em óptimo estado de 

conservação, era diverso, de extrema utilidade e em quantidade adequada.  

 Em relação à caracterização do grupo de alunos, há que realçar a sua 

heterogeneidade, já que se dividia em elementos fisicamente activos e 
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elementos mais passivos, parecendo haver uma correspondência de género. 

Consequentemente, o trabalho desenvolvido foi forçosamente diferente. Num 

grupo, pretendemos tornar a actividade física mais desafiante e, no outro grupo 

ambicionámos o incentivo e a motivação. Todos os alunos mostraram ter noção 

do ritmo e boa capacidade coordenativa, mesmo os mais idosos. Penso que 

esta aptidão se desenvolveu devido à participação de alguns alunos em grupos 

de canto e dança, durante vários anos.  

Foi conseguido que a maioria dos alunos praticasse actividade física com 

vestuário e calçado apropriado e que aumentasse a predisposição para 

actividade física. Por outro lado, foi observada uma evolução positiva ao longo 

do ano, ou seja, ampliaram a destreza física, aumentaram o conhecimento do 

próprio corpo e melhoraram na qualidade da marcha e na capacidade aeróbia. 

Em relação ao equilíbrio penso que a falta de concentração, não permitiu uma 

evolução tão notória.  

Tanto o teste de levantar e sentar na cadeira, como o teste de flexão do 

antebraço com peso livre, serviram para avaliar a força dos MI e dos MS, 

respectivamente. Quanto a estes, observou-se um aumento dos valores em 

todos os alunos após treino (conforme Anexo 4), ou seja, houve ganhos de 

força muscular, resultante do trabalho centrado no reforço muscular ao longo 

do ano. Em contrapartida, verificou-se que no teste de andar 6 minutos, poucos 

foram os alunos que melhoraram, aliás, muitos deles até diminuíram a distância 

percorrida. Na verdade, considero que este teste não reflectiu um retrocesso na 

capacidade aeróbia, mas, foi reflexo da influência de outros factores. Tal como 

já havia mencionado, o espaço disponível para este teste era pequeno e não 

permitia aumentar a velocidade, já que implicava a necessidade constante de 

curvar, isto  é, não permitia acelaração.  

Relativamente aos outros testes, notou-se uma melhoria geral na turma, o 

que indica que os alunos melhoraram as várias capacidades, nomeadamente a 

velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico (teste de caminhar 2,44m e voltar a 

sentar) e flexibilidade dos MS e MI (conforma Anexo 4). 

Neste sentido, podemos considerar que a actividade física induziu efeitos 

positivos na funcionalidade dos alunos. 
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No que diz respeito aos aspectos psicológicos, verificou-se também 

sentimentos de maior prazer com a vida e de alegria, especialmente notórios 

no caso de uma aluna com depressão que melhorou a sua expressão facial ao 

longo do ano, estando mais sorridente e mais comunicativa. 

Por outro lado, no que se refere aos aspectos sociais, é de referir que os 

alunos já se encontravam no Centro de Dia há muitos anos e também 

participavam na Tuna, pelo que já se conheciam bem. Nestes casos, as 

actividades que previlegiam a comunicação e a interacção são extremamente 

importantes, tendo um resultado diferente nos alunos que não se conhecem. 

Quanto a estes, pretendeu-se melhorar as relações e criar condições para que 

todos os elementos intervenham.  

A actuação neste grupo do CATI surpreendeu-me particularmente, porque 

inicialmente não estava muito entusiasmada em trabalhar com esta população 

institucionalizada e no final, revelou-se ser um desafio muito interessante e 

extremamente gratificante.  

Participar num programa apenas uma vez por semana e leccionar 

conjuntamente com outros professores, por vezes, tende a dificultar a 

interacção com os idosos e a minha espontaneidade. Em contrapartida, 

permitiu-me ter também uma posição de espectadora, interagir gradualmente, 

observar melhor a situação, obrigando-me a parar mais e a reflectir. 

Relativamente ao meu desempenho enquanto professora, notei que tive a 

preocupação de ser atenciosa com todos os alunos, mostrando-me atenta aos 

seus problemas. Ao mesmo tempo, tentei exigir mais das suas capacidades, 

tendo em conta as suas limitações, no sentido de contrariar alguma inércia. 

Tentei estar atenta e transmitir algumas noções básicas como, a postura 

corporal correcta, a distinção entre dor muscular e articular, por sua vez 

importante para a concentração na técnica e, as reacções do corpo previstas 

com o exercício.  

Desta experiência, retive alguns aspectos que considero relevantes. Dito 

isto, o trabalho com indivíduos nesta faixa etária, deve construir-se no sentido 

de uma progressão constante, por sua vez, deve também atentar ao facto de  o 

processo de envelhecimento não ser igual para todos, bem como, às próprias 
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motivações dos idosos. Neste sentido, os idosos não pretendem ter 

performance física, mas pretendem ter mais autonomia, saúde e qualidade de 

vida. Também aprendi que é preciso ter tolerância para compreender que nem 

todos os alunos estão predispostos, física e psicologicamente, da mesma 

maneira para os exercícios.  

Aprendi muito com o planeamento e com a execução para as diversas 

capacidades físicas, não podendo com isso pôr de parte, a importância dos 

jogos lúdicos e da socialização. Por vezes, por estudar as vantagens que 

advêm do trabalho das capacidades físicas, sou exigente no trabalho 

sistemático, intenso e tecnicamente correcto, nomeadamente na resistência 

cardiovascular, na força muscular e no equilíbrio. Contudo, tenho que perceber 

que os alunos precisam de exercitar de forma gradual, lúdica e necessitam 

ainda de criar interacção de grupo. Na verdade, o facto de a actividade física 

ser multicomponente, permite enriquecer muito os idosos a nível físico, 

psicológico e social. 

Por fim, o grande interesse deste trabalho foca o desenvolvimento de um 

estilo de vida mais activo e o combate diário contra a inactividade, por parte 

destes alunos. 
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3.2. Grupo da Osteoporose - Step 

3.2.1. Caracterização do espaço do Grupo da Osteoporose - 

Step 
 

Este grupo trabalha na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP), no pavilhão de Ginástica Rítmica (Figura 4), um local amplo, com 

espelhos na parede em dois locais, uma barra e uma arrecadação inserida no 

pavilhão de Ginástica Artística, onde estão guardados os materiais disponíveis 

para a aula. 

 

 

  

Figura 4 Pavilhão de Rítmica  

 
 
3.2.2. Caracterização do material do Grupo da Osteoporose - 
Step 

 

No pavilhão de ginástica rítmica encontra-se uma aparelhagem, um banco 

sueco e, habitualmente, três cadeiras e duas mesas. 

Para além disso, existe a arrecadação do pavilhão de Ginástica Artística 

com diversos materiais, tais como: 

 -steps; 

-cones; 

-bolas de fittbal; 

-cordas de alpinismo; 

-raquetes de badmintgon; 

-pesos livres; 

-arcos; 
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-colchões rectangulares; 

-colchões pequenos insufláveis; 

-bolas de borracha; 

-aparelhagem; 

-bastões.  

 

Ainda temos acesso a utilizar bandas elásticas e coletes.  

Na verdade, a arrecadação está apetrechada de material variado, 

colorido, em bom estado de conservação e em quantidade suficiente, 

permitindo uma diversificação da aula, como se observa na Figura 5. É 

necessário ter consciência de que as condições apresentadas na FADEUP, 

tanto a nível de espaço, como a nível de material, não nos é facultado em 

qualquer outro local que se destine a trabalhar com este tipo de população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Material da arrecadação  
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3.2.3. Caracterização dos alunos do Grupo da Osteoporose - 

Step 
 

O grupo da Osteoporose é constituído por 29 alunos e apresenta 

heterogeneidade de género, já que 22 dos alunos são do sexo feminino e 4 dos 

5 alunos do sexo masculino estão inseridos neste programa com o seu par, o 

que leva a crer que são as mulheres que incentivam os seus pares a participar 

em actividade física sistemática. 

A média de idades encontra-se nos 70,38 anos, apresentando no 

mínimo 60 anos e no máximo 82 anos (o caso de um aluno). 

O Gráfico 2 apresenta as características da amostra referentes ao grupo 

da Osteoporose, analisadas através dos dados recolhidos com os 

questionários elaborados no início do ano lectivo. 

 

 
Gráfico 2 Características do Grupo da Osteoporose 

 

As duas doenças mais enfatizadas neste grupo são a hipertensão (17 

alunos) e o colesterol elevado (14 alunos), contudo, estes alunos estavam 

medicados, pelo que não representavam um risco elevado no decorrer das 

aulas. Não obstante este aspecto, há que ter em consideração esta 

particularidade. 

Relativamente à diabetes, observa-se que 2 alunos contraíram essa 

doença, sendo que um deles se integra na diabetes do tipo I e o outro, na 
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diabetes do Tipo II. É fundamental que os alunos com esta patologia, tenham 

calçado apropriado para a prática, para protecção dos pés, sendo também 

indispensável que tenham os valores controlados, essencialmente antes e no 

final da aula (American College of Sports Medicine, 2006).  

Verifica-se ainda que há 3 alunos fumadores, sendo todos do sexo 

masculino. 

Curiosamente, depara-se com uma classe com hábitos de actividade 

física bem dinamizados, já que 28 alunos praticam actividade física regular, 

nomeadamente ginástica, musculação, hidroginástica e caminhada.  

No que diz respeito às doenças cardiovasculares, é de salientar que são 

doenças que afectam o sistema circulatório, o coração, bem como, os vasos 

sanguíneos. Entre as manifestações mais comuns, destacam-se o enfarte do 

miocárdio, a angina de peito, a aterosclerose e os AVC. Neste grupo, 

encontram-se 8 alunos com essas sintomatologias, tais como, enfarte, AVC e 

hemorragia cerebral. O enfarte verifica-se quando há morte de células do 

miocárdio, devido à falta de recepção de oxigénio, normalmente, o 

aparecimento desta situação deve-se à obstrução total ou quase total da 

coronária (Sharp & Dohme, 2004). Por outro lado, o AVC é caracterizado por 

sintomas neurológicos fortes e persistentes que ocorrem devido à destruição 

de tecido cerebral, por sua vez, resultante de distúrbios dos vasos sanguíneos 

que suprem o encéfalo e que podem ser devidos à oclusão de um vaso 

sanguíneo, o que provoca um défice de oxigenação cerebral ou um 

rompimento de um vaso sanguíneo (Tortora, 2000). No caso de romper um 

vaso sanguíneo, denomina-se por AVC hemorrágico ou hemorragia cerebral, e 

neste caso, surge um derramamento de sangue para o interior do tecido 

cerebral ou à sua volta (Sharp & Dohme, 2004). Com os alunos que sofreram 

um AVC deve-se ter cuidado com as intensidades elevadas e com os 

exercícios que provocam alterações de intensidade, dos quais são exemplo, 

exercícios de competição. A medicação usual para estes casos inclui beta-

bloquadors, que diminui o ritmo cardíaco e a pressão arterial, reduzindo assim 

as necessidades de O2 no coração (American College of Sports Medicine, 

2006). Relativamente à intensidade do treino cardiovascular, a mesma entidade 
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sugere que deve ser mantida abaixo da FC, susceptível de provocar isquémia, 

arritmia ou sintomas de intolerância ao exercício. Esse valor deve ser calculado 

numa prova de esforço e deve seguir as indicações de um cardiologista. No 

treino de resistência deve-se evitar a manobra de valsava e no treino em geral, 

a progressão da intensidade deve ser feita por fases. Primeiro, através do 

aumento da duração e posteriormente, através do aumento da carga 

(velocidade, inclinação, entre outros) (American College of Sports Medicine, 

2006). 

Por fim, verifica-se que 9 alunos apresentam osteoporose e que 9 alunos 

já fracturaram algum osso. Na verdade, nestes casos, não há extrema ligação 

entre as fracturas e a doença, já que 5 dos alunos que fracturaram um osso 

não apresentam osteoporose. Dos que fracturaram e apresentam osteoporose, 

encontram-se ossos distintos, como o tornozelo, o úmero, a coluna e as 

costelas, podendo estar ou não associado à baixa densidade mineral óssea. 

Com os alunos que demonstram osteoporose e com aqueles que fracturaram 

ossos dos MI, deve-se ter mais atenção na elaboração dos exercícios com 

carga, sendo de extrema relevância que estes exercícios sejam administrados 

ao longo do ano de forma progressiva e gradual, de forma a proteger as 

fragilidades já existentes e ao mesmo tempo provocar benefícios. 

 

 
Gráfico 3 Características do Grupo da Osteoporose relativamente ao IMC 
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Mediante o Gráfico 3 verifica-se que apenas 4 alunos dos 27 alunos que 

efectuaram a avaliação apresentam peso normal. Dos restantes, 15 dos alunos 

encontram-se com excesso de peso (25,0 a 29,9 Kg/m2) e 4 dos alunos 

deparam-se com obesidade leve por se encontrarem no intervalo entre 30,0 e 

34,9 Kg/m2  (U. S. Department of Health and Human Services, 1998). Daí que 

se está perante um panorama bastante acima dos valores saudáveis e ideais, 

ainda que a grande maioria dos alunos pratique exercício físico sistemático. 

Embora o IMC não seja uma medida directa da gordura e não seja muito 

sensível às redistribuições de gordura, pode ser utilizado como um substituto 

de gordura (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Os mesmos autores 

consideram que o IMC é frequentemente medido devido à simplicidade de 

medição e de cálculo, bem como, devido ao seu custo reduzido. No entanto, o 

IMC tem certas limitações na classificação da categoria dos indivíduos em 

normal, sobrepeso ou obesidade, pois em determinadas situações, o IMC 

superestima a gordura corporal, nomeadamente, em pessoas com muito 

músculo e pode subestimar a gordura corporal em pessoas que perderam 

massa muscular, como é o caso dos idosos (Spirduso, Francis, & MacRae, 

2005). 

 

 
Gráfico 4 Características do Grupo da Osteoporose relativamente ao percentual de gordura 
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O Gráfico 4 representa o percentual de gordura referente ao grupo da 

Osteoporose baseado no American College of Sports Medicine (2006). Verifica-

se que apenas 3 alunos se encontram acima da média, já que para indivíduos 

com mais de 60 anos do sexo feminino, se estipula menor que 24% de massa 

gorda e para os de sexo masculino, menor que 13% de massa gorda 

(American College of Sports Medicine, 2006). Na média, encontram-se 2 

alunos, sendo que, para as idosas, os valores variam entre 24% e 35% de 

massa gorda e para os idosos, entre 13% e 24% de massa gorda.  

A grande maioria dos alunos insere-se abaixo do percentil 50, estando 13 

alunos abaixo da média (36% a 41% de massa gorda para idosas e 25% e 29% 

de massa gorda para os idosos) e os restantes 9 encontram-se ainda com 

valores mais elevados (maior ou igual a 30% de massa gorda no sexo feminino 

e maior ou igual 42% de massa gorda no sexo masculino), e 

consequentemente mais prejudicial para a saúde.  

Estes valores revelam que a maioria dos alunos se insere em valores 

abaixo dos considerados saudáveis. 

 

 

Gráfico 5 Características do Grupo da Osteoporose relativamente ao perímetro da cintura 
 

O Gráfico 5 está relacionado com o risco de complicações metabólicas, 

pois representa a distribuição da gordura no organismo, tendo como análise o 

perímetro da cintura. Através do mesmo gráfico, observa-se que a grande 
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maioria da classe apresenta valores acima dos considerados saudáveis. 

Perante os dados obtidos, verifica-se que 21 dos alunos apresentam um risco 

muito aumentado de complicações metabólicas associadas à obesidade em 

função da circunferência da cintura, 5 deles têm risco aumentado e apenas 2 

dos 28 alunos analisados se encontram nos parâmetros considerados normais.  

Fazendo uma interpretação tendo em conta a dimensão do género, 

repara-se que dos 7 alunos do sexo masculino, 4 encontram-se no grupo do 

risco aumentado (≥ 94 cm) e 3 apresentam risco muito aumentado (≥ 102 cm). 

No que diz respeito ao sexo oposto, nota-se que apenas 2 alunas têm valores 

ideais, e que apenas 1 aluna se insere no intervalo de valores considerado 

risco aumentado (≥ 80 cm). As restantes 18 alunas encontram-se no escalão 

do risco muito aumentado a nível de perímetro da cintura (≥ 88 cm). 

Apesar de este programa de treino da Osteoporose, não se focar 

especificamente na perda de massa gorda, esta actividade física ajuda na 

regulação do peso, neste caso, pela solicitação da massa muscular através de 

exercícios de força. Para além disso, é necessário que haja uma correcta 

alimentação, pois será crucial para controlar o peso e, assim reduzir os riscos 

associados ao excesso de peso. Um programa de perda de peso deve 

combinar uma dieta nutricionalmente equilibrada à prática de exercício físico 

regular, para que o consumo calórico seja inferior ao gasto calórico diário (Hill 

& Commerford, 1996). Segundo os mesmos autores, desta forma será 

maximizada a perda de gordura corporal e minimizada a perda de massa 

magra e, consequentemente, a minimização da redução do metabolismo basal. 

Este programa visa um trabalho de força muscular, que contribui para a 

aumento da massa muscular, contribuindo assim para um incremento  do 

metabolismo basal, levando à redução da massa gorda (Mazzeo et al., 1998). 

Contudo, não se foca especificamente no trabalho cardiovascular que é um 

grande impulsionador para este propósito. Daí que, o ideal é a combinação 

entre treino aeróbio, de resistência e uma dieta equilibrada (American College 

of Sports Medicine, 2006). Neste programa pode haver um contributo no 

controlo do peso, mas, não está focado nesse objectivo. Para além disso, para 

se obterem resultados na prevenção da obesidade é recomendada a 
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frequência de 5 a 7 vezes por semana de actividade física (American College of 

Sports Medicine, 2006), o que não se verifica neste programa em questão, 

sendo praticado apenas 2 vezes por semana. 
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3.2.4. Metodologia de Treino do Grupo da Osteoporose - Step 
 

O programa da Osteoporose, através do exercício físico sistemático, tem 

como objectivo prevenir e melhorar a DMO, prevenir o grau de osteoporose, 

desenvolver a força muscular principalmente nos MI, bem como, evitar as 

quedas. 

O exercício físico nos idosos deve centrar-se fundamentalmente em 

atenuar a taxa de perda óssea, bem como, prevenir possíveis quedas e evitar 

fracturas associadas (American College of Sports Medicine, 2004). A mesma 

entidade sugere que o declínio da DMO é, em pessoas que são fisicamente 

activas, atenuado e o risco relativo para fractura é reduzido, mesmo quando a 

actividade não é particularmente vigorosa. 

Neste sentido, o treino de resistência parece ser uma estratégia ajustada 

para “traduzir” em mineralização óssea, os padrões de carga aplicados 

(Geraldes, 2003), ou seja, estimula o desenvolvimento de força muscular e 

assim, melhora a DMO (Geraldes, 2003; Spirduso, Francis, & MacRae, 2005), 

contribuindo para a redução de fracturas causadas por quedas (Matsudo & 

Matsudo, 1993) e para o aumento da habilidade individual, para viver 

fisicamente independente (American College of Sports Medicine, 2006). 

De acordo com a literatura, os maiores ganhos de força muscular estão 

relacionados com os treinos específicos de força (FIeck & Kraemer, 1999). É 

reconhecido que a perda de massa e qualidade muscular, associada ao 

envelhecimento (sarcopenia), é uma das principais determinantes da 

fragilidade músculo-esquelética e da função locomotora reduzida neste escalão 

etário (Taylor et al., 2004). Pelo contrário, segundo Mazzeo et al. (1998) com o 

incremento da força muscular têm sido observados níveis aumentados de 

actividade espontânea, quer em idosos frágeis, quer em idosos saudáveis e 

independentes. Os mesmos autores sugerem que o treino de força é 

importante para aumentar os níveis de actividade física no idoso pelos seus 

efeitos positivos sobre o estado funcional. Paralelamente, o treino de força tem, 

segundo os autores, mostrado efeitos positivos na acção da insulina, 

densidade óssea e metabolismo energético. Carvalho e Soares (2004) 
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acrescentam ainda que são necessários níveis moderados de força para a 

realização de inúmeras tarefas diárias, como carregar pesos, subir escadas, 

levantar-se de cadeiras, entre outras.  

O treino de força tem ainda como vantagens, a melhoria do equilíbrio e 

coordenação motora, capacidades essenciais para prevenir quedas e fracturas 

osteoporóticas (Carvalho & Soares, 2004). 

O músculo envelhecido apresenta uma plasticidade de adaptação similar 

ao observado nos jovens (American College of Sport of Medicine, 1998), ou 

seja, tudo sugere que o incremento relativo de força nos idosos é similar ou 

maior ao dos jovens.  

No entanto, apesar dos benefícios associados ao treino de força, existem 

também riscos associados a essa exercitação. Assim, o treino de força deve 

guiar-se de acordo com determinados princípios tais como: ser progressivo, 

individualizado e induzir estímulos aos principais grupos musculares envolvidos 

nas actividades diárias (Carvalho, 2004). Evans (1999) recomenda que os 

exercícios devem ser executados com uma intensidade moderada, devem ser 

realizados na sua amplitude máxima, de forma lenta e controlada, associados a 

uma respiração ritmada. Uma recomendação crucial para quem trabalha com 

pesos livres é, evitar a manobra de Valsava, já que daí advém um incremento 

na pressão arterial (Evans, 1999; Matsudo & Matsudo, 1993). 

Para o treino da força muscular, a literatura aponta como treino de 

excelência, o treino com máquinas de resistência variável, no qual, a 

intensidade e as posturas estão mais controladas, o que permite controlar 

melhor a progressão da carga. No entanto, há outras formas de trabalhar a 

força muscular, como por exemplo, através do uso do peso do corpo, pesos 

livres e mesmo bandas elásticas que são específicas também para o objectivo 

em questão (American College of Sports Medicine, 2006; Bompa, 2002). A 

utilização de bandas elásticas, como uma forma de exercício, está a tornar-se 

cada vez mais popular (National Strength and Conditioning Association (NSCA) 

& Brown, 2007). De acordo com a mesma entidade, as bandas podem ter 

graus diferentes, isto é, à medida que se estica a banda, a resistência também 

aumenta, proporcionando assim a resistência que é necessária para o treino, 
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combinando, por isso, diferentes níveis de resistência. À semelhança de outros 

exercícios de treino para força, as bandas elásticas podem também 

proporcionar ganhos em ambos os músculos e ossos (National Strength and 

Conditioning Association (NSCA) & Brown, 2007). As características da 

resistência das bandas elásticas produzem efeitos durante o exercício, tanto 

nos músculos agonistas, como nos músculos antagonistas, concedendo uma 

melhoria na resistência global, como na estabilidade (National Strength and 

Conditioning Association (NSCA) & Brown, 2007). Para além disso, e de acordo 

com a mesma entidade, as bandas elásticas são muito seguras, não requerem 

treino específico para a sua utilização e podem ser uma grande adição ao seu 

plano global de exercício. Porém, não devem ser utilizadas como único meio de 

ganhar força (National Strength and Conditioning Association (NSCA) & Brown, 

2007).  

Relativamente aos pesos livres, estes são extremamente úteis , pois não 

limitam o movimento natural do corpo, causando a contracção de outros 

músculos para estabilizar o movimento, sendo considerado, na maioria das 

vezes, como mais funcional em relação às máquinas (National Strength and 

Conditioning Association (NSCA) & Brown, 2007). Este material exige o 

controlo adequado da técnica, a preocupação com a postura corporal e com a 

segurança. Como vantagens, os exercícios de pesos livres requerem mais 

equilíbrio, habilidade, e coordenação (National Strength and Conditioning 

Association (NSCA) & Brown, 2007). Neste sentido, torna-se importante usar 

este material, sem descurar dos cuidados a ter na sua utilização.  

No que se concerne à aplicação de exercícios para prevenção da 

osteoporose, sugere-se que estes impliquem acção da gravidade e stress 

mecânico (Boonen, 2007) e que provoquem alterações no metabolismo ósseo 

(Henderson, White, & Eisman, 1998). O tecido ósseo, quando sofre impacto 

mecânico torna-se mais forte, pelo facto de haver um incremento na deposição 

de sais minerais e na produção de fibras de colagénio, ao passo que a 

ausência de estimulação mecânica origina o enfraquecimento do osso, através 

da desmineralização e decréscimo do colagénio (Tortora, 2000). Por sua vez, o 

mesmo autor afirma que a carga mecânica origina ainda um incremento na 
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produção de calcitonina, hormona proteica que inibe a reabsorção óssea. Tem-

se encontrado benefícios na DMO na coluna vertebral e na anca após treino 

que contempla exercícios com impacto (Brown & Josse, 2002).  

No entanto, as forças mecânicas têm apenas efeitos osteogênicos se o 

stress para o osso for único, variável e dinâmico na sua natureza (American 

College of Sports Medicine, 2004). 

Estudos que comparam o treino aeróbio de alto impacto, como correr e 

saltar, com os exercícios sem incidência de impacto, nomeadamente 

alongamentos, treino de resistência e levantamento de peso, verificaram que a 

perda óssea na coluna lombar foi 1,5% menor no grupo que participa em 

exercícios com impacto e menor em 1,2% naquele submetido a treino com 

menor impacto (Brown & Josse, 2002).  

Quanto mais estimulado for o efeito peizelétrico no osso, mais eficiente é 

o exercício no incremento de DMO (Raso, Andrade, Matsudo, & Matsudo, 

1997). O efeito peizoeléctrico define-se como a transformação de energia 

mecânica em eléctrica, sendo que a actividade muscular, juntamente com a 

actividade óssea, são responsáveis pela energia mecânica, já que as 

terminações nervosas existentes nessa região são responsáveis por levar 

estímulos ao cérebro, por sua vez, proporcionados pelo exercício físico 

(Ouriques & Fernandes, 1997). Deste modo, o estímulo da carga mecânica 

provocada pelo exercício físico causa efeito piezelétrico, incentivando a 

actividade osteoblástica. Dito isto, genericamente quanto maior for a carga 

mecânica a que os ossos estão submetidos, mais activos são os osteoblastos 

e, por consequência mais estimulado é o crescimento ósseo (Rizzoli & 

Kraezlin, 2007). 
Em contrapartida, em idosos com índices elevados de osteoporose, 

sujeitos a fracturas ou já com fracturas associadas, as actividades de alto 

impacto são contra-indicadas, pois, para além do impacto, o risco de queda é 

maior e consequentemente, a possibilidade de fractura está aumentada. Deste 

modo, são recomendadas actividades sem suporte de peso, como a bicicleta 

(Silva & Lopez, 2002). 
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Contudo, como forma de prevenir a osteoporose, a literatura aponta 

essencialmente, a aplicação de programa de treino de força, bem como, 

exercícios que impliquem sustentação do peso e carga mecânica. 

Para além disso, no programa de treino, deverá ser contemplado ainda 

um trabalho de equilíbrio, pois a falta de equilíbrio relacionada com o 

envelhecimento deve-se às alterações fisiológicas nos sistemas 

somatossensorial, vestibular e visual, que acopladas com as modificações nos 

sistema muscular e na estrutura óssea, aumentam a susceptibilidade de risco 

de quedas, como também de fracturas nesta faixa etária (Carter, Kannus, & 

Khan, 2001). A manutenção do equilíbrio, quer estático, quer dinâmico, 

relaciona-se com diferentes factores, nomeadamente, a deterioração da visão, 

do sistema vestibular e somatosensorial, que decorre do próprio processo de 

envelhecimento (para refs. ver Carvalho & Mota, 2002). Não apenas a 

frequência e a amplitude da oscilação corporal é maior nos idosos, mas 

também, a correcção da estabilidade corporal é mais lenta nos escalões etários 

mais velhos (para refs. ver Carvalho & Soares, 2004). 

 Por outro lado, surgem evidências de que a estabilidade postural declina 

com a idade e de que através da actividade física pode haver uma melhoria, 

podendo levar directamente a uma redução das quedas nos idosos (Mazzeo et 

al., 1998). Neste sentido, as alterações degenerativas da coluna, juntamente 

com a redução heterogénea da força e/ou com a diminuição da flexibilidade na 

coluna, originam uma curvatura cifótica mais acentuada, o que também 

desfavorece o equilíbrio (Carvalho & Mota, 2002).  

Rikli & Jones (2001) demonstram que o exercício físico é um importante 

factor na manutenção da agilidade e do equilíbrio dinâmico. O próprio equilíbrio 

dinâmico, por si só, é considerado como um factor autónomo para uma boa 

qualidade de vida dos idosos (Karinkanta et al., 2007). Por equilíbrio dinâmico 

define-se a capacidade para antecipar alterações no equilíbrio e coordenar a 

actividade muscular para manter a estabilidade (Rogers, Hedman, Johnson, 

Cain, & Hanke, 2001). Estudos têm apontado que a actividade física regular 

pode mudar o funcionamento do controlo postural dos idosos, proporcionando-

lhes uma melhor performance na manutenção da postura na posição vertical, 
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importante para o equilíbrio (Prioli, Freitas Júnior, & Barela, 2005). Tem sido 

demonstrado que o exercício pode contrapor a deterioração do equilíbrio e o 

desenvolvimento das fragilidades físicas (Morley, Kim, Haren, Kevorkian, & 

Banks, 2005) e que pode ser um método eficaz para prevenir quedas em 

indivíduos idosos, especialmente quando o equilíbrio e a força se combinam 

(Karinkanta et al., 2007).  

Apesar dos reconhecidos benefícios, a relação dose-resposta do treino de 

equilíbrio, ainda não está completamente clara, ou seja, a frequência, a 

duração e o tipo preferido de treino de equilíbrio não são claros e não 

especificados na orientação clínica (American College of Sports Medicine & 

American Heart Association, 2007).  
No que diz respeito à flexibilidade, as principais causas da sua perda 

advêm das alterações degenerativas das articulações e da redução da massa 

muscular associadas ao envelhecimento (para refs. ver Carvalho & Mota, 

2002). 

A flexibilidade neste escalão etário é indispensável em termos funcionais 

e está ainda relacionada com parâmetros da saúde (Carvalho & Mota, 2002), 

bem como, com a manutenção da amplitude de movimento necessário para as 

actividades diárias (American College of Sports Medicine & American Heart 

Association, 2007).  

Níveis baixos de flexibilidade têm sido associados ao aparecimento de 

lesões, particularmente na coluna vertebral, à dificuldade acrescida de 

caminhar e de realizar autonomamente as tarefas do dia-a-dia (Wood, Reyes-

Alvarez, Maraj, Metoyer, & WeIsch, 1999). Para além disso, baixos níveis de 

flexibilidade da coluna têm sido associados a uma maior postura cifótica 

(Mazzeo et al., 1998). Não só a falta de equilíbrio da musculatura, como a 

perda de flexibilidade da musculatura da coluna vertebral, poderão contribuir de 

forma expressiva para uma postura incorrecta (Carvalho & Mota, 2002). 

Por outro lado, a exercitação, ao permitir melhorar as propriedades do 

tecido conjuntivo ou muscular, pode alterar os padrões de recrutamento 

muscular, reduzindo a dor articular (Mazzeo et al., 1998). Além disso, permite 

manter e/ou melhorar a amplitude articular, assim como, atenuar a 
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degeneração da cartilagem articular prevenindo o aparecimento de patologias 

osteoarticulares (para refs. ver Carvalho & Mota, 2002). 

A perda da coordenação motora, está relacionada com a deterioração do 

sistema neuromuscular e do tecido cerebral e neurológico, com a redução da 

flexibilidade e equilíbrio, estando ainda associada à probabilidade de quedas, 

uma vez que dela depende o tempo de reacção e de movimento (Carvalho & 

Mota, 2002). 

Deste modo, existe uma menor velocidade em principiar, executar e 

mesmo finalizar determinada tarefa (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Para 

além disso, a estimulação da capacidade cognitiva é determinante neste 

escalão etário. Ou seja, a exercitação específica com exercícios que solicitem a 

memória, atenção e concentração, bem como, com exercícios de mudança de 

direcção e de ritmo, devem ser incluídos no programa de actividade física 

(Carvalho & Mota, 2002)  

Com o envelhecimento é bem notória a problemática associada à 

diminuição da DMO e ao aumento da probabilidade de queda. Estudos 

demonstram que a inactividade é um factor de risco de fractura de anca 

(American College of Sports Medicine, 2004). De acordo com essa mesma 

organização, a incidência destas fracturas foi menor em 20%-40% em 

indivíduos que são fisicamente activos, quando comparados com indivíduos 

sedentários. Por outro lado, há autores que apontam para um aumento da 

DMO em homens que participam em programas de actividade física (Brown & 

Josse, 2002).  

Nos exercícios que têm efectiva capacidade de atenuar o risco de quedas 

incluem-se os exercícios de equilíbrio, força e flexibilidade, mais do que os de 

resistência aeróbia, e são especialmente indicados os programas combinados 

de exercícios de equilíbrio e de força (Karinkanta et al., 2007). Melhorar a força 

muscular tem sido indicado como um dos meios potencialmente mais eficazes 

no decréscimo das quedas e fracturas ósseas nos idosos (American College of 

Sports Medicine, 2004).  

O grupo da Osteoporose engloba sessões de actividade física bisemanais 

de uma hora, ocorrendo às segundas e quartas-feiras às 14h30. Estas sessões 



3.2. Grupos da Osteoporose – Step  
 

129 

têm como propósito prevenir e desenvolver a DMO, atenuar a osteoporose, 

desenvolver a força muscular, especialmente dos MI e evitar quedas. Contudo, 

eu participo neste programa apenas uma vez por semana, às segundas-feiras, 

trabalhando juntamente com a colaboração das alunas do quarto ano da 

licenciatura. 

São várias as recomendações no sentido de diminuir o efeito da 

osteoporose. Por exemplo, para Matsudo e Matsudo (1993) é indicado executar 

2 vezes por semana treino de força. Por outro lado, segundo o American 

College of Sports Medicine (2006), para atenuar, sem dor, os efeitos da 

osteoporose nos indivíduos que já têm esta patologia, recomenda-se actividade 

aeróbia com sustentação do peso, realizada 4 vezes por semana, bem como, 

trabalho de força entre 2 a 3 vezes por semana. Já de acordo com o American 

College of Sports Medicine & American Heart Association (2007), para a saúde 

do osso e para atenuar a osteoporose, sugere-se uma actividade física aeróbia 

no mínimo 3 vezes por semana e um trabalho de força que deverá incidir em 2 

a 3 vezes por semana.  

Neste sentido, e considerando que o nosso programa de Osteoporose 

contempla alunos osteoporóticos e sem osteoporose associada evidente, estas 

recomendações integram-se, de um modo geral, nos parâmetros mínimos para 

trabalho de força, tendo em conta que em todas as aulas se trabalha a força 

muscular. Em relação ao trabalho aeróbio, é de referir que este não está dentro 

do recomendado, pois o mínimo são 3 vezes por semana. Para além disso, o 

desenvolvimento desta capacidade não faz parte do foco principal desta 

sessão de treino. Contudo, somos da opinião de que seria aconselhado incidir 

3 vezes por semana, em vez de 2, para aumentar os efeitos do trabalho de 

força e poder conciliar-se com um trabalho aeróbio. 

No sentido de aumentar a motivação e adesão dos alunos ao programa, 

para além da rotina de exercício, foram igualmente contempladas algumas 

aulas temáticas. 

Para agendar as aulas ao longo do ano, efectuou-se uma calendarização 

das mesmas inserindo as aulas temáticas, tal como se observa na Tabela 5.  
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Tabela 5 Plano Anual do Grupo da Osteoporose 
 

Dia Out Nov Dez Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

1       A T  A T 
2     X X    
3  X X      X 
4     X X  A T  
5  X  A T     X 
6        X  
7    X      
8         X 
9     X X    

10  X X       
11     X X  X  
12  A T  X      
13        X  
14    X      
15 X  X    X  X 
16     X X    
17  X A T      X 
18     A T X  X  
19  X  X      
20 X      X X  
21    X      
22 X      A T  X 
23     Feriado X    
24  X       X 
25     X X  X  
26  X  X      
27       X X  
28    X      
29 X      X  A T 
30      X    
31          

Legenda:  
Out: Outubro; Nov: Novembro; Dez: Dezembro; AT: Aula Temática 

 

Como se verifica na Tabela 5 destinaram-se determinadas aulas 

temáticas de acordo com as épocas festivas e eventos com relevância social. 

Apesar de se ter mantido a estrutura da aula, o seu objectivo estava também 

centrado na socialização. Assim, estas aulas temáticas referem-se a: 

- S. Martinho: “a festa da castanha”; 

- Natal: “troca de prendas”; 

- Dia de Reis: “peça de teatro”; 

- Carnaval: “baile de máscaras”; 
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- Páscoa: “descobre o ovo” – orientação; 

-  25 Abril: “a revolução dos cravos”; 

- Maio: “os maios”; 

- Junho: “Recordar é viver!”; 

- Festa final de ano: “Eu gosto de ginástica”. 

 

Os alunos iniciaram o ano lectivo com vários testes de avaliação (testes 

funcionais, questionário, medição do peso, altura, perímetro da cintura, 

percentagem de massa gorda, avaliação do DEXA, alimentação, DNA, 

equilíbrio, entre outros), que estão inseridos no projecto de Doutoramento em  

que se integra este programa, daí não fazer parte do meu estágio profissional.  

No que diz respeito à estrutura da aula, esta afigura-se relativamente 

constante, uma vez que se pretende avaliar o impacto de determinados 

exercícios.  

Em todas as aulas realizaram-se 4 exercícios fixos (conforme Tabela 6) e 

trabalharam-se as capacidades físicas, com primordial relevância para a força 

muscular e para o equilíbrio, pretendendo-se ainda exercitar as capacidades de 

coordenação, de flexibilidade e de resistência aeróbia, embora com menor 

importância. Para isso, a aula foi estruturada da seguinte forma:   

 

Tabela 6 Estrutura da aula do Grupo de Osteoporose 

Descrição 

Activação do sistema cardiovascular e músculo – esquelético 

Mobilização articular (alongamentos) 

1º Marcha ao som da música (obrigatório) 

2º Step (obrigatório) 

3º Força muscular  

4º Agachamentos (obrigatório) 

5º Equilíbrio 

6º Descida dos calcanhares (obrigatório) 

7º Coordenação e Resistência aeróbia 

Retorno à calma (usualmente alongamentos) 
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Deste modo, esta prática de actividade física serve essencialmente para 

intensificar a tensão muscular, que parece auxiliar o aumento de massa óssea, 

(Lages, 2006) e para reduzir o risco de osteoporose (Ernst, 1998). Para além 

disso, tem ainda o intuito de aumentar o equilíbrio, a coordenação motora, a 

amplitude articular (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005) e também incrementar 

a massa muscular, de forma a evitar as quedas (Matsudo & Matsudo, 1993). 

De forma a provocar um maior impacto na prevenção de osteoporose, os 

exercícios obrigatórios da aula incidem na carga mecânica. Neste sentido, os 4 

exercícios obrigatórios nas aulas são os seguintes: a marcha, os 

agachamentos, o exercício de deixar cair os calcanhares e ainda, o passe 

básico no step. Estes exercícios exigem impacto no sentido longitudinal do 

osso e, tal como afirmam Spirduso, Francis, & MacRae (2005) parecem ser 

importantes no aumento da formação da massa óssea, uma vez que a 

contracção muscular e a força da gravidade, ao serem aplicadas nos ossos, 

são essenciais na sua formação. Reforça-se ainda que para haver estímulo na 

massa óssea é necessário que os idosos pratiquem actividades de impacto ou 

que os exercícios estimulem a contracção muscular de forma intensa, para 

estimular as células osteoblásticas (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). 

No sentido de atenuar a osteoporose é recomendado realizar exercícios 

funcionais, como o movimento de sentar e levantar da cadeira e ainda a 

caminhada vigorosa (American College of Sports Medicine, 2006), ou seja, o 

agachamento e a marcha são exercícios funcionais que correspondem a esta 

recomendação. 

Actividades como saltar, escalar uma torre e exercício de agachamento, 

induziram efeitos positivos para ambas as regiões corticais e trabecular da tíbia 

e fémur (American College of Sports Medicine, 2004). Para além disso, os 

exercícios com taxas de alta tensão, como saltos, também aumentam a 

formação óssea num protocolo com carga de impacto (American College of 

Sports Medicine, 2004). O conjunto de exercícios propostos (descida de 

calcanhares e step) produzem um estímulo inabitual e maiores forças de 

impacto vertical, como caminhar, sendo adequado ao escalão etário, dado que 
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a carga mecânica produzida na realização de saltos é excessiva quando 

aplicados a populações idosas.  

Por sua vez, verificou-se que um programa de andar a pé durante 1 ano, 

apresenta apenas efeitos modestos no caso da preservação da massa óssea 

(American College of Sports Medicine, 2004). Este resultado, de acordo com a 

mesma organização, não é surpreendente, pois a caminhada não gera alta 

intensidade de carga de forças, nem representa um estímulo único para o osso, 

na maioria dos indivíduos. Com isto, não se exclui a possibilidade de que estas 

caminhadas possam contribuir para a manutenção óssea, ao longo de vários 

anos . No entanto, observou-se que actividades com maior intensidade de 

carga de forças, como por exemplo, o jogging, geralmente apresentam 

respostas mais positivas para o esqueleto (American College of Sports 

Medicine, 2004). 

Os exercícios obrigatórios utilizados no programa da Osteoporose 

incidem mais sobre os MI e a coluna vertebral, já que, de acordo com Spirduso, 

Francis, & MacRae (2005) a frequência de osteoporose, bem como, a 

gravidade das fracturas é maior nos colo do fémur e na coluna vertebral 

(lombar). 

Neste contexto, os exercícios obrigatórios utilizados no programa da 

Osteoporose integram o impacto ou a carga mecânica e visam, por um lado, 

aumentar a formação óssea, que por sua vez, atenua a perda de DMO, típica 

no escalão etário em questão, e por outro lado, permitem reforçar a 

musculatura, no sentido de prevenção de queda. 

Assim, paralelamente a estes exercícios obrigatórios na grande maioria 

das aulas, tem sido realizado um trabalho de força muscular com pesos livres 

e/ou bandas elásticas, como forma de aumentar a força muscular (Carvalho & 

Soares, 2004; Geraldes, 2003; Spirduso, Francis, & MacRae, 2005), o 

equilíbrio e a coordenação motora e, consequentemente, prevenir quedas e 

fracturas osteoporóticas (Carvalho & Soares, 2004).  

Apesar de a literatura apoiar o uso de máquinas de resistência variável, já 

que a carga pode ser aplicada em níveis baixos, incrementada lentamente 

(Matsudo e Matsudo, 1993) e mais facilmente controlada, consideramos que os 
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pesos livres, o peso do corpo e as bandas elásticas permitem igualmente 

cumprir o objectivo de reforço muscular do programa da Osteoporose 

(American College of Sports Medicine, 2006; Bompa, 2002), sendo a carga 

direccionada ao longo do eixo do osso (American College of Sports Medicine, 

2006). 

De acordo com American College of Sports Medicine (2006) deve-se 

evitar exercícios com flexão espinhal, sendo, por isso, aconselhável executar 

todos os exercícios com uma postura erecta. É de referir que estas 

recomendações foram tidas em conta durante as sessões de treino. 

Os exercícios de força muscular têm incidindo prioritariamente nos MS, 

costas e peitoral, de forma a aumentar a estabilidade postural e, ainda para 

fortalecer a estrutura que sustenta a coluna. Consideramos que o trabalho 

abdominal é interessante para reforçar a coluna vertebral, contudo, a menor 

incidência nos exercícios abdominais deveu-se ao facto de os alunos terem 

alguma dificuldade em se deitarem no solo, juntamente com a precaução, pois 

os exercícios de abdominais dinâmicos, excesso de flexão do tronco e torção 

dos movimentos, podem ser perigosos, produzindo forças de alta compressão 

na coluna e aumentando vulnerabilidade à fractura (American College of Sports 

Medicine, 2006). Apesar disso, a maioria das vezes que os alunos exercitam 

abdominais, realizaram-nos na posição sentado.  

Como está demonstrado na Tabela 6 também se tem incidido no trabalho 

de equilíbrio, variando a posição de equilíbrio e aumentando o grau de 

dificuldade à medida que os alunos vão progredindo. Este trabalho permite 

reduzir a probabilidade de quedas através do desenvolvimento do equilíbrio 

(Hobeika, 1999) e da estabilidade corporal (Mazzeo et al., 1998). Além disso, 

permite o incremento de coordenação motora através da atenção e 

concentração que, por sua vez, determina o mecanismo através do qual o 

sistema nervoso central prepara o processamento do estímulo intervindo no 

tempo de reacção e de movimento (Carvalho & Mota, 2002). 

Relativamente ao trabalho de flexibilidade, este está incluído na parte do 

aquecimento, em todas as aulas, após activação músculo-esquelética e 

cardiovascular, e no final da aula, como relaxamento, no sentido de aumentar a 
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amplitude articular, considerada indispensável para a funcionalidade e saúde 

dos idosos (Carvalho & Mota (2002). 

Para além disso, com o decorrer das aulas houve a preocupação de 

trabalhar a coordenação motora, tanto através de coreografia acompanhada 

com música (ritmo), como através de exercícios que enfatizam a memória, 

exercícios de coordenação manual e da parte inferior do corpo, através de 

bolas na mão e no pé, entre outros. A coordenação tem um significado 

funcional importante, afectando a forma como as tarefas diárias são 

executadas (Carvalho & Mota, 2002).  

As cargas aplicadas, tanto nos exercícios de força muscular, como nos 

exercícios de impacto no osso, têm de sofrer alterações ao longo do ano para 

que surjam efeitos positivos. Daí ser necessário referir que com o decorrer das 

aulas surgiu uma evolução no número de repetições e de séries de forma a 

intensificar e obter progressão. 

O fundamento fisiológico do princípio da progressão da carga foca que a 

eficiência do organismo e a capacidade para a realização de trabalho 

incrementam gradualmente, após um longo período como resultado do treino 

(Bompa, 2002). O mesmo autor refere que o acréscimo acentuado no 

desempenho requer um período de treino e uma adaptação, de forma a que o 

indivíduo reaja anatómica, fisiológica e psicologicamente à elevação das 

exigências da carga de treino. Neste sentido, a progressão foi feita 

essencialmente através do aumento de volume (número de repetições e 

séries), sendo apenas a partir de Abril que se aumentou a intensidade. 

Assim, nos agachamentos, nas descidas de calcanhares e no exercício 

de step iniciou-se o programa com duas séries de 10 repetições e aumentou-se 

o volume até 3 séries de 15 repetições. Perante respostas adaptativas dos  

alunos, sentiu-se necessidade de progredir e por isso, optou-se igualmente por 

acrescentar carga através de pesos livres de 1,5kg em cada mão, já que 

aumenta o impacto e a carga mecânica sobre o osso. Na marcha manteve-se a 

mesma duração ao longo do ano (2 minutos) e introduziu-se a carga adicional 

(pesos livres de 1,5Kg em cada mão) na mesma altura em que se aplicou nos 

outros exercícios. Neste exercício, aumentar a quantidade de tempo de 
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exercitação parece que não  resultar em benefícios adicionais, pois há estudos 

que sugerem que as células ósseas perdem sensibilidade à estimulação 

mecânica, após um certo número de exercícios realizados (American College 

of Sports Medicine, 2004). 

Apesar de todos os benefícios associados, ainda não são conhecidas as 

respostas osteogénicas relativas às interacções entre frequência (repetições 

por dia e sessões por semana) e intensidade de carga (American College of 

Sports Medicine, 2004). 

Para além disso, estudos revelam ainda que a aplicação de uma 

determinada carga em vários dias (aumentar a frequência do treino) tem maior 

efeito osteogênico comparativamente à aplicação da mesma carga numa única 

sessão diária e parece que será mais importante utilizar múltiplos exercícios 

curtos diários do que um único exercício diário (American College of Sports 

Medicine, 2004). No entanto, este aspecto não é passível de ser transportável 

para a nossa realidade, já que não se vai administrar treinos bi-diários, 

contudo, para além das duas sessões, seria uma opção, aumentar a 

quantidade de treinos semanais. 

Para que haja benefícios a nível ósseo, o American College of Sports 

Medicine (2004) indica que o programa de força deve ser progressivo, 

utilizando todos os grupos musculares e trabalhando a uma intensidade 

suficiente para melhorar a resistência muscular.  

De acordo com o American College of Sports Medicine & American Heart 

Association (2007) para maximizar o desenvolvimento da força e da resistência 

do idoso deve-se efectuar 10 a 15 repetições para cada exercício, além de que 

o nível de esforço no trabalho de força deve ser moderado a intenso, 

correspondendo 5-6 e 7-8 respectivamente na escala de Borg (adaptada de 0 a 

10 pontos). 

Para ocorrer efeito de treino sugere-se que haja um acréscimo no número 

de repetições e, depois, no aumento da resistência (American College of Sports 

Medicine, 2006). Neste sentido, nos exercícios de força foram efectuadas 

inicialmente duas séries de 10 repetições progredindo até às 3 séries de 12 

repetições, recorrendo-se ao peso do corpo, pesos livres e bandas elásticas.  
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A manutenção do padrão da respiração, enquanto o indivíduo exercita 

(American College of Sports Medicine, 2006) e o incentivo à contagem dos 

exercícios, são alguns cuidados a ter em conta neste tipo de aulas. Outra 

preocupação a ter durante os exercícios de reforço muscular refere-se à 

amplitude máxima do movimento, sem suscitar dor, nem desconforto (American 

College of Sports Medicine, 2006) . 

Numa pesquisa de Vincent & Braith (2002) com idosos que praticam 

musculação, verificou-se que embora a força muscular não tenha variado 

consideravelmente com treino de alta intensidade, comparativamente ao de 

baixa intensidade, parece promover um acréscimo de DMO e alterações 

positivas nos índices bioquímicos metabólicos, através do aumento nos 

agentes ósseos anabólicos, na redução dos catabólicos e consequentemente, 

numa força óssea aumentada. 

Neste programa, a progressão no trabalho de força surge com a utilização 

de bandas elásticas mais fortes, com o aumento das séries e repetições nos 

exercícios e com a aplicação de pesos livres mais pesados.  

Em relação ao equilíbrio, no nosso programa, surge uma progressão 

gradual ao longo do tempo mediante as respostas dos alunos. Como tal, tem-

se trabalhado no sentido de evoluir, utilizando-se, por isso, ambos os pés no 

solo em posições variadas, com apenas um apoio, com 2 apoios e em pontas 

dos pés, com movimentação dos MS, em cima do step, de olhos fechados e de 

forma dinâmica, sem nunca descuidar a postura corporal e a concentração.  

A combinação entre exercícios com carga mecânica, força muscular e 

equilíbrio, aplicados no programa da Osteoporose, são cruciais para os 

objectivos específicos estipulados. 
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3.2.5. Planos de Aula do Grupo da Osteoporose – Step 
 
Os planos de aula das distintas sessões de exercício físico estão de 

acordo com os objectivos gerais inseridos no planeamento anual. 

Uma vez que a leccionação deste grupo de idosos foi repartida entre mim 

e os alunos de licenciatura, neste relatório irei apresentar os planos relativos às 

aulas por mim leccionadas e planeadas, bem como, àquelas planeadas pelos 

alunos de licenciatura e leccionadas por mim em conjunto com eles. As aulas 

planeadas por mim, apresentam no plano de aula, o meu nome no local do 

professor, ao passo que as outras não têm indicação de professor. 
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Aula nº: 6         Data: 03.11.2008                                Hora: 14h30-15h30                              Local: Gin. Rítmica 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, coordenação e 

equilíbrio. 

Material: Aparelhagem    Arcos 
Step 
 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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Caminhar e à instrução da professora um 
aluno realiza uma posição de equilíbrio que os 
outros devem imitar. 

Os alunos caminham em círculo 
pelo ginásio. 

15’ 
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- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da 
mão 
- Adução dos MS, em extensão, cruzando a 
linha média do corpo no plano frontal 
- União das mãos à frente com os MS em 
extensão ao nível dos ombros 
-União das mãos atrás das costas com os MS 
em extensão 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano 
frontal à altura dos ombros 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
-Elevação do calcanhar à retaguarda com 
flexão do joelho. 
-Com as pernas afastadas chegam com as 
mãos às pontas dos pés. 

 
 
 
Os alunos encontram-se dispostos 
em círculo. 
 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 

 
1º Marcha com coreografia: “jogo do passarão”. 

Os alunos encontram-se dispostos 
pelo ginásio, em filas. 

10’ 

 
2º 

Passo básico no step. O exercício é iniciado 
alternadamente com o pé direito e com o pé 
esquerdo. 

Os alunos encontram-se dispersos 
pelo ginásio, cada um com um step. 

5’ 

 
3º 

Realizar 2 séries de 10 repetições de 
agachamentos com MS estendidos à frente e 
mãos unidas. 

Os alunos encontram-se voltados 
para o espelho, em xadrez. 

5’ 

 
4º 

Realizar 2 séries de 10 repetições de descida 
dos calcanhares. 

Os alunos encontram-se divididos 
em 4 grupos, formando círculos. 5’ 
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5º 

Dança dos arcos: são dispostos pelo solo 
vários arcos. Os alunos dançam ao som da 
música, quando esta pára têm de se dirigir 
para dentro dos mesmos. Em cada arco não 
podem estar mais de 4 pessoas. Quem ficar 
sem arco deverá fazer uma posição de 
equilíbrio à sua escolha. 

Os alunos encontram-se 
espalhados pelo ginásio. 10’ 
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Realizar alongamentos ao som da música. 
Os alunos encontram-se dispostos 
em círculo. 

5’ 
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Aula nº: 8         Data: 10.11.2008                                Hora: 14h30-15h30                    Local: Gin. Rítmica e exterior 

Objectivos: Trabalho de resistência e de força. Socialização.  

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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Caminhada à volta da faculdade. 

 
 
Os alunos caminham pelo espaço 
exterior da faculdade. 

 
 

10’ 
 
 

M
o

b
ili

za
çã

o
 a

rt
ic

u
la

r 

- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da 
mão 
- Adução dos MS, em extensão, cruzando a 
linha média do corpo no plano frontal 
- União das mãos à frente com os MS em 
extensão ao nível dos ombros 
-União das mãos atrás das costas com os MS 
em extensão 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano 
frontal à altura dos ombros 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
-Elevação do calcanhar à retaguarda com 
flexão do joelho. 
-Com as pernas afastadas chegam com as 
mãos às pontas dos pés. 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se dispostos 
em círculo, na pista de atletismo. 5’ 

 
 
 
 

 
1º 

Realizar 2 séries de 12 repetições de 
agachamentos. 

Os alunos encontram-se dispostos 
em círculo, na pista de atletismo. 

5’ 

 
2º 

Realizar 2 séries de 12 repetições de descida 
dos calcanhares. 

Os alunos encontram-se dispostos 
em círculo, na pista de atletismo. 5’ 

 
3º Marcha. 

Os alunos marcham da pista até 
aos gabinetes de atletismo. 

5’ 
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4º 

Subir e descer a escada (passo básico na 
escada). O exercício é iniciado alternadamente 
com o pé direito e com o pé esquerdo. 

Os alunos encontram-se dispostos 
pelas escadas. 5’ 

R
e

to
rn

o
 à

 
ca

lm
a

 

Alongamentos corporais. 
 

Convívio entre turmas – Magusto 
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Aula nº: 10         Data: 17.11.2008                                Hora: 14h30-15h30                 Local: Gin. Rítmica e exterior 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, coordenação e 

equilíbrio. 
 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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Caminhada à volta da faculdade. 

 
 
Os alunos caminham pelo espaço 
exterior da faculdade. 

 
 

20’ 
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- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da 
mão 
- Adução dos MS, em extensão, cruzando a 
linha média do corpo no plano frontal 
- União das mãos à frente com os MS em 
extensão ao nível dos ombros 
-União das mãos atrás das costas com os MS 
em extensão 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano 
frontal à altura dos ombros 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
-Elevação do calcanhar à retaguarda com 
flexão do joelho. 
-Com as pernas afastadas chegam com as 
mãos às pontas dos pés. 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se dispostos 
em círculo, na pista de atletismo. 5’ 

 
 
 
 

 
1º 

Realizar 2 séries de 12 repetições de 
agachamentos. 

Os alunos encontram-se dispostos 
em círculo, na pista de atletismo. 

5’ 

 
2º 

Realizar 2 séries de 12 repetições de descida 
dos calcanhares. 

Os alunos encontram-se dispostos 
em círculo, na pista de atletismo. 5’ 

 
3º Marcha. 

Os alunos marcham no relvado, em 
torno do círculo central do campo de 
futebol, e de seguida marcham até 
aos gabinetes de atletismo. 

10’ 
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4º 

Subir e descer a escada (passo básico na 
escada). O exercício é iniciado alternadamente 
com o pé direito e com o pé esquerdo. 

Os alunos encontram-se dispostos 
pelas escadas junto do gabinete de 
atletismo. 

10’ 
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Alongamentos corporais. 
 

Os alunos encontram-se dispostos 
em círculo, na relva. 

5’ 
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Aula nº: 12         Data: 24.11.2008                                Hora: 14h30-15h30                    Local: Gin. Rítmica  

Objectivos: Trabalho de resistência, força, coordenação e 

equilíbrio. 
Material: Aparelhagem                  Arcos 
                  Bandas elásticas            Step 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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o Dança dos arcos. À paragem da música os 
alunos devem colocar-se dentro dos arcos que 
se encontram no chão. Quem ficar fora dos 
arcos tem que realizar uma posição de 
equilíbrio. 

Os alunos espalham-se pelo 
ginásio. 

10’ 
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- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da 
mão 
- Adução dos MS, em extensão, cruzando a 
linha média do corpo no plano frontal 
- União das mãos à frente com os MS em 
extensão ao nível dos ombros 
-União das mãos atrás das costas com os MS 
em extensão 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano 
frontal à altura dos ombros 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
- Elevação do calcanhar à retaguarda com 
flexão do joelho. 
- Com as pernas afastadas chegam com as 
mãos às pontas dos pés. 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se dispostos 
em círculo. 5’ 

 
 
 
 

 
1º 

Marcha com coreografia, contando o número 
de passos realizados. 

Os alunos encontram-se dispostos 
pelo ginásio, em xadrez. 

5’ 
 

 
2º 

 
3º 

 
 
Os alunos encontram-se dispersos 
pelo ginásio, cada um com um step. 
 
 

 
4º 

5º 

Passo básico no step. (1) 
 
Realizar os seguintes exercícios com a banda 
elástica – 2 séries de 12 repetições: 
- Flexão do antebraço – bicípite (1) 
- Extensão do antebraço – tricípite (2) 
- Adução/abdução dos MS à frente (3) 
- Remada (4) 
 
2 séries de 12 repetições de agachamentos. 
(2) 
 
2 séries de 12 repetições de descida dos 
calcanhares. (3) 
 
Os exercícios são realizados alternadamente. 

 
Os alunos encontram-se voltados 
para o espelho, em xadrez. 
 
 

25’ 
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6º 

Jogo dos “círculos inversos”: os alunos formam 
2 círculos (1 interior e outro exterior). Quem 
está fora do círculo faz sempre o que o 
professor manda, quem está no interior faz o 
contrário do que é dito. 

 
 
Os alunos formam 2 círculos. 10’ 
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Alongamentos com bandas. 
 Os alunos encontram-se voltados 
para o espelho, em xadrez. 

5’ 



3.2. Grupos da Osteoporose – Step  
 

143 

 

 

Aula nº: 13         Data: 27.11.2008                                Hora: 14h30-15h30                    Local: Gin. Rítmica  

Objectivos: Trabalho de resistência, força, coordenação, 

equilíbrio e flexibilidade. 
Material: Aparelhagem                Bolas de ténis                                                      
Colchões          Raquetes de ténis           Step 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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Caça às bolas de ténis: Os alunos caminham em círculo 
pelo ginásio. De seguida procuram as bolas de ténis que 
se encontram escondidas. 
 

 
Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 10’ 
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- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da mão 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano frontal à 
altura dos ombros 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
- Com as pernas afastadas chegam com as mãos às 
pontas dos pés. 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 

5’ 
 
 
 
 

 
1º 

 
Coreografia de aeróbica. 

 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em xadrez. 

10’ 

 
2º 

2’ 
 

 
3º 

Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio, 
cada um com um step. 
 
Os alunos encontram-se 
junto à barra. 

5’ 
 

4º 

 
Marcha. 
 
Passo básico no step. 3 séries de 12 repetições iniciando 
alternadamente com o pé direito e com o pé esquerdo. 
 
Flexões na barra. 2 séries de 12 repetições. 
 
Estes exercícios são realizados alternadamente. 

 
Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

3’ 

5º 

Gincana da raquete com bola: na partida realizam 1 série 
de 12 agachamentos, vão até à mesa e pegam numa 
bola de ténis e numa raquete. De seguida, contornam os 
cones equilibrando a bola sobre a raquete, depois fazem 
1 série de 12 repetições de descida dos calcanhares. Por 
último passam sobre os colchões equilibrando a bola na 
raquete. O exercício é realizado 2 vezes. 

O exercício é realizado 
em torno do ginásio. 7’ 

6º 

Jogo do equilíbrio das raquetes: cada aluno segura uma 
raquete que se encontra apoiada no solo. Ao apito da 
professora todos devem rodar para a direita/esquerda, 
apanhando a raquete do colega. 

 
Os alunos encontram-se 
distribuídos por 3 círculos. 

5’ 

7º 

Dança da raquete: os alunos dançam ao som da música 
tentando equilibrar a bola sobre a raquete. A cada 
paragem da música é imposta uma condição: controlar a 
bola na raquete em bicos de pés, apoiados nos 
calcanhares, apoiados num único MI (depois troca), 
trocar o apoio da raquete (MS dir/esq). 

Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio. 

 
5’ 
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8º 

Exercícios de flexibilidade na barra:   
- extensão do tronco formando um ângulo de 90º entre 
os MS, tronco e MI; 
- flexão lateral do tronco; perna sobre a coxa, tentando 
tocar com o calcanhar na nádega; 
- flexão da perna sobre o tronco, tentando tocar com o 
joelho no peito; 
- 1 MI adiantado e flectido, o MI atrasado deve manter-se 
em extensão com o calcanhar completamente apoiado 
no solo; 
- 1 MI adiantado em extensão, com uma flexão dorsal do 
pé e o outro MI atrasado flectido. Tentar tocar com a mão 
no pé dianteiro. 

 
 
 
Os alunos encontram-se 
junto à barra, em fila.  

5’ 
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2 a 2, os alunos realizam massagens com uma bola de 
ténis. 

 Os alunos encontram-se 
espalhados pelo ginásio. 

3’ 
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Aula nº: 15         Data: 5.12.2008                                Hora: 14h30-15h30                    

Local: Gin. Rítmica  
Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, coordenação e 

equilíbrio. 
Material: Aparelhagem                  23Arcos 
                  23 Bandas elásticas           23Step 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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o “Dança dos arcos”: ao som da música, cada aluno com 
um arco à volta do corpo vai dançar com arco: 
- cinta (rotação) 
- peito 
- joelhos 
- baixar e elevar 
- cima cabeça 
- Adução e abdução no plano horizontal e frontal 
- Passar arco pelos pés 

Os alunos espalham-se 
pelo ginásio. 

10’ 
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Em círculo, cada aluno com o arco, realizar exercícios de 
mobilidade articular 
- Adução dos MS, em extensão, cruzando a linha média 
do corpo no plano frontal 
- Mãos à frente com os MS em extensão ao nível dos 
ombros 
- Rotação do tronco 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
- Elevação do calcanhar à retaguarda com flexão do 
joelho. 
- Com as pernas afastadas chegam com as mãos às 
pontas dos pés. 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 

5’ 
 
 
 
 

 
1º Marcha em frente, ao lado e à volta do step 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em xadrez. 

5’ 
 

 
2º Passo básico no step. O exercício é iniciado 

alternadamente com o pé direito e com o pé esquerdo. 

Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio, 
cada um com um step. 

5’ 

 
3º 

Realizar os seguintes exercícios com a banda elástica (2 
séries de 12 repetições): 
- Flexão do antebraço (bicípite) 
- Extensão do antebraço (tricípite) 
- Adução/abdução dos MS à frente  
- Remada 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em xadrez. 

10’ 

 
4º 

Realizar 2 séries de 12 repetições de agachamentos com 
MS estendidos à frente e mãos unidas. 

Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

 
5’ 

 
5º 

Realizar 2 séries de 12 repetições de descida dos 
calcanhares. 

Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

5’ 

6º Realizar Flexões de braços na barra 2 séries de 12 
repetições 

Os alunos frente para 
barra. 

5` 
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7º Equilibrar 30`` de pés juntos e olhos fechados  
Equilibrar 15`` com MI direito no ar e posteriormente o 
esquerdo 

Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

5` 
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 Realizar alongamentos. 
Ao mesmo tempo que se realizam os alongamentos é 
também realizado um jogo de palavras em que terão de 
dizer palavras começadas por uma letra estipulada 
anteriormente que nenhuma palavra seja repetida ( Ex: 
nomes de cidades) 

 Os alunos encontram-se 
em círculo 5’ 



3.2. Grupos da Osteoporose – Step  
 

145 

 

Aula nº: 17         Data: 12.12.2008                                Hora: 14h30-15h30                    

Local: Gin. Rítmica  
Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, coordenação e 
equilíbrio. 

Material: Aparelhagem       20 folhas de jornal            
           20Step    8 colchões 
 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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Cada aluno com um jornal movimentar no ginásio, 
realizando: 
- calcanhares nádegas 
- movimentos laterais 
- passos pequenos com jornal na cabeça 
- passos grandes com jornal nas mãos e estas cima 
cabeça 
- passos normais com troca de jornal entre mãos 
- passos normais e circular jornal pela bacia 
- passar jornal por baixo dos joelhos (elevar joelhos) 
- jornal pousado na mão e trocar jornal com colega 
- caminhar e fazer bola de jornal 

Os alunos espalham-se 
pelo ginásio. 

10` 
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Em círculo, cada aluno com bola de jornal, realizar 
exercícios de mobilidade articular 
- Adução dos MS, em extensão, cruzando a linha média 
do corpo no plano frontal 
- Mãos à frente com os MS em extensão ao nível dos 
ombros 
- Rotação do tronco 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
- Elevação do calcanhar à retaguarda com flexão do 
joelho. 
- Com as pernas afastadas chegam com as mãos às 
pontas dos pés. 

Os alunos encontram-se 
em círculo 

3’ 
 
 
 
 

 
1º Marcha 3 a 3  

Em filas de 3 alunos 
espalham-se pelo ginásio. 

5’ 
 

 
2º 

Passo básico no step. O exercício é iniciado 
alternadamente com o pé direito e com o pé esquerdo. 

Os alunos encontram-se 
em xadrez. 
 

5’ 

 
3º 

Realizar Flexões de braços na barra 2 séries de 12 
repetições 

Os alunos frente para 
barra. 5` 

 
4º 

Realizar 2 séries de 12 repetições de agachamentos com 
MS estendidos à frente e mãos unidas. 

Os alunos encontram em 
xadrez. 
 

 
5’ 

 
5º 

Realizar 2 séries de 12 repetições de descida dos 
calcanhares. 

Os alunos encontram em 
xadrez. 
 

5’ 

6º 

Em cima dos colchões (2 em cada), de olhos fechados 
em posição estática durante 15``: 
-pés juntos 
- Um pé à frente do outro em fila 
- bicos de pés 
- apoiado só num pé (perna livre flectida  afrente, atrás, 
ao lado) 

Os alunos encontram em 
cima dos colchões 
espalhados pelo ginásio. 
 10’ 
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7º 

5`- Com bola de jornal na mão os alunos vão dançar ao 
som da música. 5`- 2 a 2 os alunos vão passar 1 bola 
com 2 mãos, mão direita, mão esquerda, por cima e igual 
com duas bolas. 

Espalhados pelo ginásio. 

7` 
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 2 a 2 alongar grupos musculares trabalhados na aula 
com bola de jornal  na mão 

 Os alunos encontram-se 
em círculo 

5’ 
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Aula nº: 18         Data: 15.12.2008                                Hora: 14h30-15h30                    Local: Gin. Rítmica  

Objectivos: Trabalho de resistência, força, coordenação e 

equilíbrio. 
Material: Aparelhagem                 Jornal 
                  Step 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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Caminhar e à instrução da professora um aluno realiza 
uma posição de equilíbrio que os outros devem imitar. 

Os alunos caminham em 
círculo pelo ginásio. 10’ 
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r - Flexão lateral do pescoço com a ajuda da mão 
- Adução dos MS, em extensão, cruzando a linha média 
do corpo no plano frontal 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano frontal à 
altura dos ombros 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
- Elevação do calcanhar à retaguarda com flexão do 
joelho. 
- Com as pernas afastadas chegam com as mãos às 
pontas dos pés. 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 

5’ 
 
 
 
 

 
1º 

“Jogo da memória”: Marcha ao som da música realizando 
os exercícios propostos pela professora. O exercício é 
realizado em várias direcções. 

Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

2’ 
 

 
2º 

Os exercícios seguintes são realizados alternadamente 
com as 3 séries de step, e uma vez com os olhos abertos 
e outra com os olhos fechados para cada MI. 
 
- Realizar subida para ponta dos pés, mantendo-se 
nessa posição 10’’. 
 
- Realizar afastamento lateral de um MI, mantendo-se o 
outro em total contacto com o solo, durante 10’’.  
 
- Realizar elevação frontal de um MI, mantendo-se o 
outro em total contacto com o solo, durante 10’’.  
 
- Realizar elevação à retaguarda de um MI, mantendo-se 
o outro em total contacto com o solo, durante 10’’. 

 
 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio, 
cada um com um step. 
 
 
 

15’ 

 
3º 

Realizar agachamentos e descida dos calcanhares 
alternadamente com os exercícios seguintes: 
 
- Realizar elevação frontal do MI. 
 
- Realizar elevação lateral do MI. 
 
- Realizar elevação à retaguarda do MI. 
 
- Realizar alternadamente 1 elevação frontal, lateral e à 
retaguarda. 
 
Cada exercício é realizado alternadamente com os 2 MI. 
2 séries de 12 repetições. 

 
Os alunos encontram-se 
junto à barra. 

 
 
 
 
 
 
 

13’ 

 
4º 

“Dança do jornal”: dançar ao som da música, quando 
esta parar colocar o jornal no local indicado pela 
professora (em cima da cabeça ou no chão). 

Os alunos encontram-se 
espalhados pelo ginásio. 5’ 
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5º 

“Jogo da memória”: Marcha ao som da música realizando 
os exercícios propostos pela professora. O exercício é 
realizado em várias direcções. 

Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

2’ 
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Alongamentos corporais realizados ao som da música. 
 Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 5’ 
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Aula nº: 20         Data: 5.01.2008    Hora: 14h30-15h30          Local: Gin. Rítmica  Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Trabalho de força, coordenação e equilíbrio. 
Material: Aparelhagem                         Bolas de 
ténis   
                  Raquetes badminton             Step 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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o Andar e aguentar com a bola de ténis na raquete de 
badminton 
- mão direita/esquerda 
- bola a saltar 
- com pé direito no ar/esquerdo no ar 

Cada aluno com uma 
raquete de badminton e 
uma bola. Os alunos 
espalham-se pelo ginásio. 

10’ 
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Cada um com uma raquete realizar mobilidade articular. 

Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 

5’ 

 
1º 

 
Gincana raquete e bola: na partida vão até à mesa e 
pegam numa raquete. De seguida, a marchar levam a 
raquete nas duas mãos elevando os braços para cima e 
para frente até chegarem à cadeira, onde deixam raquete 
e pegam numa bola ténis. A marchar voltam no sentido 
contrário com a bola à volta do tronco e pousam a bola 
na mesa e continuam. Realizar o percurso durante a 
música 
 

O exercício é realizado 
em torno do ginásio. 
      A                 B 

7’ 
 

 
2º 

Passo básico no step 3 séries. O exercício é iniciado 
alternadamente com o pé direito e esquerdo. 

Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio 
com um step cada 

8’ 

 
3º 

 
Gincana da raquete com bola: na partida realizam 1 série 
de 12 agachamentos, vão até à mesa e pegam numa 
bola de ténis e numa raquete. De seguida, equilibram a 
bola sobre a raquete com mão direita até 2ª mesa. 
Depois pousam a boa e raquete noutra mesa e passam 
sobre os colchões equilibrando, quando chegam à 3ª 
mesa fazem 1 série de 12 descidas de calcanhares e 
voltam em passos grandes para pegar na raquete e bola 
na 2ª mesa. Por último regressam à 1ª mesa 
equilibrando a bola sobre a raquete com mão esquerda. 
O exercício é realizado 2 vezes. 
 

O exercício é realizado 
em torno do ginásio. 
 

10’ 
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4º 

Dança da raquete: os alunos dançam ao som da música 
com a raquete. Quando a música pára têm de realizar 
uma posição de equilíbrio 5 segundos com MI direito e 
depois com esquerdo. 

Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio. 

5’ 
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2 a 2 Alongamentos com 1 raquete. 
 Os alunos encontram-se 
em círculo. 5’ 

2 

3 

1 
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Aula nº: 22         Data: 12.01.2008    Hora: 14h30-15h30          Local: Gin. Rítmica  

Objectivos: Trabalho de resistência, força, coordenação e 

equilíbrio.   

Material: Aparelhagem     Bandas elásticas 
Bolas de ténis       Raquetes                  Step                                      
                   

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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Caça às bolas de ténis: Os alunos caminham em círculo 
pelo ginásio. De seguida procuram as bolas de ténis que 
se encontram escondidas. 
 

 
Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 10’ 
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- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da mão 
- Adução dos MS, em extensão, cruzando a linha   média 
do corpo no plano frontal 
- União das mãos à frente com os MS em extensão ao 
nível dos ombros 
-União das mãos atrás das costas com os MS em 
extensão 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano frontal à 
altura dos ombros 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
- Elevação do calcanhar à retaguarda com flexão do 
joelho. 
- Com as pernas afastadas chegam com as mãos às 
pontas dos pés. 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 

5’ 
 
 
 
 

 
1º Marcha com coreografia. 

Os alunos encontram-se 
em círculo. 

  2’ 
 

 
2º 

Passo básico no step. (1) 
 
Realizar os seguintes exercícios com bandas – 2 séries 
de 12 repetições: 
- Flexão do antebraço – bicípite (1) 
- Extensão do antebraço – tricípite (2) 
- Elevação do MS no plano frontal (3) 
 
2 séries de 12 repetições de agachamentos. (2) 
 
2 séries de 12 repetições de descida dos calcanhares. 
(3) 
 
Os exercícios são realizados alternadamente. 

 
 
 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio, 
cada um com um step. 
 
 
 

20’ 

 
3º 

Jogo do equilíbrio das raquetes: dispostos em círculo, 
cada aluno tem uma raquete pousada no solo que tem 
de equilibrar. Ao apito da professora os alunos têm de 
rodar para a direita, tentando não deixar cair a raquete 
do colega da direita. De seguida realizam o exercício 
para o lado esquerdo. 

Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 7’ 
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4º 

Dança da raquete: os alunos dançam ao som da música 
tentando equilibrar a bola sobre a raquete. A cada 
paragem da música é imposta uma condição: controlar a 
bola na raquete em bicos de pés, apoiados nos 
calcanhares, apoiados num único MI (depois troca), 
trocar o apoio da raquete (MS dir/esq). 

Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio. 

 
6’ 
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Realizar alongamentos corporais com as bandas 
elásticas. 

Os alunos encontram-se 
em xadrez. 3’ 
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Aula nº: 23         Data: 14.01.2008    Hora: 14h30-15h30          Local: Gin. Rítmica  Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Trabalho de resistência, força, coordenação e 

equilíbrio. 
Material: Aparelhagem               Bolas 
                  Step 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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- Caminhar 
- Caminhar com passada ampla 
- Caminhar com passada de “formiga” 
- Caminhar apoiando-se apenas nos calcanhares 
- Caminhar sobre a ponta dos pés  
- Elevar o joelho à frente batendo palma 
- Elevar o calcanhar à retaguarda  
- Circundação dos MS à frente e à retaguarda. 

Os alunos caminham pelo 
ginásio, em círculo. 

10’ 
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r - Flexão lateral do pescoço com a ajuda da mão 
- Adução dos MS, em extensão, cruzando a linha média 
do corpo no plano frontal 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano frontal à 
altura dos ombros 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
- Elevação do calcanhar à retaguarda com flexão do 
joelho. 
- Com as pernas afastadas chegam com as mãos às 
pontas dos pés. 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 

5’ 
 
 
 
 

 
1º Marcha ao som da música. 

Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

2’ 
 

 
2º 

Os exercícios seguintes são realizados alternadamente 
com as 3 séries de step. 
- Realizar elevação frontal do MI. 
- Realizar elevação lateral do MI. 
- Realizar elevação à retaguarda do MI. 
- Realizar alternadamente 1 elevação frontal, lateral e à 
retaguarda. 
 
Cada exercício é realizado alternadamente com os 2 MI. 
2 séries de 12 repetições. 

 
 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio, 
cada um com um step. 
 
 
 

13’ 

 
3º 

- Realizar agachamentos e descida dos calcanhares 
alternadamente com os exercícios seguintes: 
- Realizar subida para ponta dos pés, mantendo-se 
nessa posição 10’’. 
- Realizar afastamento lateral de um MI, mantendo-se o 
outro em total contacto com o solo, durante 10’’.  
- Realizar elevação frontal de um MI, mantendo-se o 
outro em total contacto com o solo, durante 10’’.  
- Realizar elevação à retaguarda de um MI, mantendo-se 
o outro em total contacto com o solo, durante 10’’. 
 
Os exercícios de equilíbrio são realizados em cima do 
step, uma vez com os olhos abertos e outra com os olhos 
fechados. (4 séries no total). 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em xadrez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 

 
4º 

Estafeta do “transporta a bola”: Ao sinal de partida os 
alunos saem em direcção aos cones, que devem 
contornar, vão até junto dos arcos de onde retiram uma 
bola, e realizam o percurso inverso, segurando a bola 
entre as mãos. 

 
Os alunos encontram-se 
divididos em 2 grupos, 2 a 
2. 

 
 

5’ 
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5º 
Desenhar letras e números com o corpo, no final de cada 
desenho realizam o “telefone estragado”. 

Os alunos encontram-se 
divididos em 2 grupos.  5’ 
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Alongamentos corporais. 
Os alunos encontram-se 
espalhados pelo ginásio. 5’ 
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Aula nº: 24         Data: 19.01.2008    Hora: 14h30-15h30          Local: Gin. Rítmica  

Objectivos: Trabalho de resistência, força, coordenação e 

equilíbrio. 
Material: Aparelhagem              Bolas                                
                  Cones                         Step 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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Jogo da rede de pesca: todos os alunos fogem dentro do 
espaço delimitado, havendo um aluno a caçar. A cada 
aluno caço a rede vai aumentando. 

Os alunos deslocam-se 
dentro dos cones. 10’ 
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- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da mão 
- Adução dos MS, em extensão, cruzando a linha média 
do corpo no plano frontal 
- União das mãos à frente com os MS em extensão ao 
nível dos ombros 
-União das mãos atrás das costas com os MS em 
extensão 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano frontal à 
altura dos ombros 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
- Elevação do calcanhar à retaguarda com flexão do 
joelho. 
- Com as pernas afastadas chegam com as mãos às 
pontas dos pés. 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 

5’ 
 
 
 
 

 
1º Marcha ao som da música. 

Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

2’ 
 

 
2º 

Os exercícios seguintes são realizados alternadamente 
com as 3 séries de step. 
 
- Realizar elevação frontal do MI. 
 
- Realizar elevação lateral do MI. 
 
- Realizar elevação à retaguarda do MI. 
 
- Realizar alternadamente 1 elevação frontal, lateral e à 
retaguarda. 
 
Cada exercício é realizado alternadamente com os 2 MI. 
2 séries de 12 repetições. 

 
 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio, 
cada um com um step. 
 
 
 

10’ 

 
3º 

1ª estação: alternar 2 séries de 15 agachamentos com 2 
séries de 12 flexões na barra. 
 
2ª estação: 2 a 2, segurando entre si uma bola, os alunos 
realizam 1 série de 15 descidas dos calcanhares, 
contornam os cones, sobem os trampolins – reuthers, 
caminham sobre os colchões e de seguida sobre a linha. 
(2x) 

 
 
 
Os alunos distribuem-se 
pelas 2 estações, 
formando 2 grupos. 

20’ 
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4º 

Desenhar letras e números com o corpo, no final de cada 
desenho realizam o “telefone estragado”. 

Os alunos encontram-se 
divididos em 2 grupos.  8’ 
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Massagem com a bola nas costas dos colegas. 
Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 2 
a 2. 

5’ 
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Aula nº: 26         Data: 26.01.2008    Hora: 14h30-15h30          Local: Gin. Rítmica  

Objectivos: Trabalho de resistência, força, coordenação e 

equilíbrio. 
Material: Aparelhagem                Step 
                                

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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Caminhar à volta do ginásio. É pedido a cada aluno que 
diga uma palavra, sendo que antes de dizerem a nova 
palavra os alunos devem repetir as palavras ditas 
anteriormente pelos outros alunos. 

 
Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio. 

 
 

10’ 
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- Rotação dos pulsos  
- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da mão 
-União das mãos atrás das costas com os MS em 
extensão 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano frontal à 
altura dos ombros 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
-Elevação do calcanhar à retaguarda com flexão do 
joelho. 
-Com as pernas afastadas chegar com as mãos às 
pontas dos pés. 

 
 
Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em círculo. 

5’ 
 
 
 
 

 
1º 

“Jogo da memória”: Marcha ao som da música, sendo 
que os alunos têm de se deslocar em 4 direcções 
distintas, consoante lhes é indicado pela professora. 

Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

5’ 
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2º 
 
 

 
3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4º 

 
Os alunos são divididos por 3 estações: 
 
1ª estação: passo básico no step (1 série de 12 
repetições). 
 
2ª estação: realizar os seguintes exercícios de equilíbrio: 
 
- Realizar subida para ponta dos pés, mantendo-se 
nessa posição 10’’. 
 
- Realizar afastamento lateral de um MI, mantendo-se o 
outro em total contacto com o solo, durante 10’’.  
 
- Realizar elevação frontal de um MI, mantendo-se o 
outro em total contacto com o solo, durante 10’’.  
 
- Realizar elevação à retaguarda de um MI, mantendo-se 
o outro em total contacto com o solo, durante 10’’. 
 
3ª estação: Realizar 1 série de 15 flexões junto à barra, 
seguidas por 1 série de 15 agachamentos e por fim 1 
série de 15 descidas dos calcanhares. 
 
Os alunos realizam 3 percursos, passando por cada 
estação 3 vezes. 

 
 
 
 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio, de 
acordo com o local da 
estação que ocupam. 
 

30’ 
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Exercícios de flexibilidade na barra:   
- extensão do tronco formando um ângulo de 90º entre 
os MS, tronco e MI; 
- flexão lateral do tronco, 
- flexão da perna sobre a coxa, tentando tocar com o 
calcanhar à nádega; 
- flexão da perna sobre o tronco, tentando tocar com o 
joelho no peito; 
- 1 MI adiantado e flectido, o MI atrasado deve manter-se 
em extensão com o calcanhar completamente apoiado 
no solo; 
- 1 MI adiantado em extensão, com uma flexão dorsal do 
pé e o outro MI atrasado flectido. Tentar tocar com a mão 
no pé dianteiro. 

 
 
 
Os alunos encontram-se 
junto à barra, em fila.  

10’ 
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Aula nº: 28         Data: 02.02.2008    Hora: 14h30-15h30          Local: Gin. Rítmica  

Objectivos: Trabalho de resistência, força, coordenação e 

equilíbrio. 
Material: Aparelhagem             Arcos                                                                                                                                                                                                                                                 
                  Step 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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Dança dos arcos: são dispostos pelo solo vários arcos. 
Os alunos dançam ao som da música, quando esta pára 
têm de se dirigir para dentro dos mesmos. Em cada arco 
não podem estar mais de 4 pessoas. Quem ficar sem 
arco deverá fazer uma posição de equilíbrio à sua 
escolha. 

 
 
Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio, de 
acordo com o local da 
estação que ocupam. 
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- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da mão 
- Adução dos MS, em extensão, cruzando a linha média 
do corpo no plano frontal 
- União das mãos à frente com os MS em extensão ao 
nível dos ombros 
-União das mãos atrás das costas com os MS em 
extensão 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano frontal à 
altura dos ombros 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
- Elevação do calcanhar à retaguarda com flexão do 
joelho. 
- Com as pernas afastadas chegam com as mãos às 
pontas dos pés. 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 

5’ 
 
 
 
 

 
1º 

Marcha dos arcos: os alunos realizam uma coreografia 
com os arcos que se encontram no chão. 

Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

2’ 
 

 
2º 

Passo básico no step. O exercício é iniciado 
alternadamente com o pé direito e com o pé esquerdo – 
3 séries de 15 repetições com início com o pé direito e o 
mesmo para o esquerdo. 
 
Agachamentos - 3 séries de 15 repetições 
 
Descida dos calcanhares - 3 séries de 15 repetições  
 
Os 3 exercícios são realizados alternadamente. 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em xadrez, cada um com 
um step. 

15’ 

 
3º 

“Jogo do pára-quedas”: trabalho de força para os MS (3 
séries de 12 repetições). 

Alunos divididos em 3 
grupos, formando 
círculos. 

10’ 
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4º 

Os alunos realizam uma pequena coreografia de 
aeróbica, experimentando passos simples como o V, o A, 
passo cruzado, L etc.  

Os alunos encontram-se 
dispostos em xadrez.  

 
15’ 
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2 a 2 os alunos realizam alongamentos corporais com 
um arco. 

Os alunos encontram-se 
dispostos em xadrez.  3’ 
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Aula nº: 30         Data: 09.02.2008    Hora: 14h30-15h30          Local: Gin. Rítmica  

Objectivos: Trabalho de resistência, força, coordenação e 

equilíbrio. 
Material: Aparelhagem             Bastões    
                  Halteres                     Step 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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Pequena coreografia de step. 
Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

10’ 

M
o

b
ili

za
çã

o
 a

rt
ic

u
la

r 

- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da mão 
- Adução dos MS, em extensão, cruzando a linha média 
do corpo no plano frontal 
- União das mãos à frente com os MS em extensão ao 
nível dos ombros 
-União das mãos atrás das costas com os MS em 
extensão 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano frontal à 
altura dos ombros 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
- Elevação do calcanhar à retaguarda com flexão do 
joelho. 
- Com as pernas afastadas chegam com as mãos às 
pontas dos pés. 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

5’ 
 
 
 
 

 
1º 

Marcha dos arcos: os alunos realizam uma coreografia 
com os arcos que se encontram no chão. 

Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

2’ 
 

 
2º 

Passo básico no step. O exercício é iniciado 
alternadamente com o pé direito e com o pé esquerdo – 
3 séries de 15 repetições com início com o pé direito e o 
mesmo para o esquerdo. 
 
Agachamentos - 3 séries de 15 repetições 
 
Descida dos calcanhares - 3 séries de 15 repetições  
 
Os 3 exercícios são realizados alternadamente. 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo ginásio, 
em xadrez, cada um com 
um step. 

15’ 

 
 
 
 

3º 
 
 
 
 

4º 

“Jogo do pára-quedas”: trabalho de força para os MS (3 
séries de 12 repetições). 

Alunos divididos em 3 
grupos, formando 
círculos. 

10’ 
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5º 
Os alunos realizam uma pequena coreografia de 
aeróbica, experimentando passos simples como o V, o A, 
passo cruzado, L etc.  

Os alunos encontram-se 
dispostos em xadrez.  

 
15’ 
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Alongamentos corporais coordenados com exercícios de 
respiração. 

Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 5’ 
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Aula nº: 32         Data: 16.02.2008    Hora: 14h30-15h30          Local: Gin. Rítmica  

Objectivos: Trabalho de força, coordenação e equilíbrio. 
Material: Aparelhagem                        Bolas de 
ténis   
                  Raquetes badminton            Step 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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o Andar e aguentar com a bola de ténis na raquete de 
badminton: 
- mão direita/esquerda 
- bola a saltar 
- com pé direito no ar/esquerdo no ar 

Os alunos espalham-se 
pelo ginásio. 10’ 
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Cada um com uma raquete realizar mobilidade articular. 
 

 
Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 5’ 

 
1º 

Marcha ao som da música segurando na raquete, sendo 
que os alunos têm de se deslocar de acordo com a 
direcção indicada pela raquete da professora. 

Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

 
2’ 
 

2º 
3 séries de passo básico no step. O exercício é iniciado 
alternadamente com o pé direito e pé esquerdo. 

Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho., 
em xadrez. 

8’ 

 
 

3º 
 

Gincana da raquete com bola: na partida realizam 1 série 
de 15 descida dos calcanhares, vão até à mesa e pegam 
numa bola de ténis e numa raquete. De seguida, 
contornam os cones equilibrando a bola sobre a raquete, 
quando chegam junto à barra realizam 1 série de 15 
repetições de agachamentos. Por último passam sobre 
os colchões equilibrando a bola na raquete. 
 São realizados 3 percursos. 

O exercício é realizado 
em torno do ginásio. 

12’ 

 
4º 
 

Jogo do equilíbrio das raquetes: cada aluno segura uma 
raquete que se encontra apoiada no solo. Ao apito da 
professora todos devem rodar para a direita/esquerda, 
apanhando a raquete do colega. 

Os alunos encontram-se 
distribuídos por 3 círculos. 

10’ 
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5º 

Dança da raquete: os alunos dançam ao som da música 
com a raquete. Quando a música pára têm de realizar 
uma posição de equilíbrio 5 segundos com MI direito e 
depois com esquerdo. 

Os alunos encontram-se 
dispersos pelo ginásio. 

   8’ 
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2 a 2 alongamentos com 1 raquete. 
 Os alunos encontram-se 
em círculo. 5’ 
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Aula nº: 34         Data: 25.02.2008    Hora: 14h30-15h30          Local: Gin. Rítmica  

Objectivos: Trabalho de resistência, força, coordenação e 

equilíbrio.                       Baile de Máscaras 
Material: Aparelhagem            Balões                                                                                                                                                                                                                                                
                  Serpentinas               Step 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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o  
Coreografia de aeróbica, com passos simples como o V, 
o A, passo cruzado, L etc.  

 
Os alunos encontram-se 
dispostos em xadrez.  15’ 
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- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da mão 
- Adução dos MS, em extensão, cruzando a linha média 
do corpo no plano frontal 
- União das mãos à frente com os MS em extensão ao 
nível dos ombros 
-União das mãos atrás das costas com os MS em 
extensão 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano frontal à 
altura dos ombros 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
- Elevação do calcanhar à retaguarda com flexão do 
joelho. 
- Com as pernas afastadas chegam com as mãos às 
pontas dos pés. 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 

5’ 
 
 
 
 

 
1º 

Marcha: os alunos realizam uma pequena coreografia, 
em marcha, pelo ginásio. 

Os alunos formam duas 
colunas. 

2’ 
 

2º 

Os alunos realizam 3 séries de 15 repetições: 
Passo básico no step  
Agachamentos 
Descida dos calcanhares 
 
Os exercícios são realizados alternadamente. 

 
 
Os alunos encontram-se 
em xadrez. 
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3º 
 

Karaté: Os alunos realizam alguns movimentos básicos 
de Karaté. 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo pavilhão, 
em xadrez.  
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Alongamentos corporais coordenados com exercícios de 
respiração. 

Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 3’ 
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Aula nº: 35         Data: 27.02.2008    Hora: 14h30-15h30          Local: Gin. 

Rítmica  
Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Trabalho de resistência, agilidade, coordenação e 

força abdominal, equilíbrio e trabalho de core. 

Material: Aparelhagem           20 fitas, 20 bola, 
2 arcos                                                                                                                                                                                                                                                
                                Steps 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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o Jogo 8 passes: Duas equipas competem entre si, tendo 
cada uma de realizar 8 passes entre os seus elementos. 
A equipa contrária não pode intersectar a bola. Após os 8 
passes, a equipa terá de fazer passar a bola no arco. 
Cada bola a passar dentro do arco equivale a um ponto.  
Variante: bola passar por todos os elementos da equipa 
antes de marcar no arco 
 

 
Os alunos encontram-se 
num quadrado  

10’ 

 
1º 

Marcha com jogo dos pratos: alunos sempre a marchar 
enquanto professora vai mostrando pratos diferentes. 
prato amarelo – 3 passos para a frente 
prato verde- 3 passos para lado direito 
prato vermelho- 3 passos para lado esquerdo 
mão – 3 passos para trás 

Os alunos encontram-se 
em xadrez.. 

2’ 
 

2º 

Os alunos realizam 3 séries de 15 repetições: 
Passo básico no step  
Agachamentos 
Descida dos calcanhares 
 
Os exercícios são realizados alternadamente. 

Os alunos encontra-se em 
xadrez, metade da turma 
encontra-se virada para a 
outra metade. Professora 
está no meio virada para 
uma metade e de costas 
para a outra metade. 

 
 

10’ 

 
 

3º 
 

Jogo dos “rabinhos”: 
Cada aluno tem preso nas calças uma fita. Todos os 
alunos andam num espaço delimitado por cones e 
quando a música pára os alunos têm de tentar tirar as 
meias dos outros e não deixarem que lhes tirem. 

Os alunos encontram-se 
dispostos pelo pavilhão, 
em xadrez.  
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4º 

Cada aluno com um step e uma bola: 
De pé: 
- pontas de pés 10`` com MS estendidos com bola na 
mão  
Variante:  
- mover os MS da frente para cima devagar 
- bola na mão direita e movimentar MS (igual para mão 
esquerda). 
 
Sentados: 
-  bola passar por baixo dos joelhos (elevar joelhos) 2x12 
- bola entre MI e apertar 3x10+15`` 
- bola na mão elevar joelhos para tocar na bola 2x10 

 
 
 
 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
de pé e depois sentados 
no step. 
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Alongamentos corporais sentados no setp e com bola. 
Os alunos encontram-se 
sentados no step em 
xadrez. 

5’ 
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Aula nº: 36         Data: 02.03.2008    Hora: 14h30-15h30          Local: Gin. 

Rítmica  
Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Trabalho de resistência, agilidade, coordenação e 

força abdominal, equilíbrio e trabalho de core. 
Material: Aparelhagem       , 20 bola, 2 arcos                                                                                                                                                                                                                                                
                                Steps 

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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o Jogo 8 passes: Duas equipas competem entre si, tendo 
cada uma de realizar 8 passes entre os seus elementos. 
A equipa contrária não pode intersectar a bola. Após os 8 
passes, a equipa terá de fazer passar a bola no arco. 
Cada bola a passar dentro do arco equivale a um ponto.  
Variante: bola passar por todos os elementos da equipa 
antes de marcar no arco 
 

 
Os alunos encontram-se 
num quadrado  

10’ 

 
1º 

Marcha em fila atrás da professora e a deslocar-se pelo 
pavilhão. 

Os alunos encontram-se 
em fila.  

2’ 
 

2º 

Os alunos realizam 3 séries de 15 repetições: 
Passo básico no step  
Agachamentos 
Descida dos calcanhares 
 
Os exercícios são realizados alternadamente. 

Os alunos encontra-se em 
xadrez, metade da turma 
encontra-se virada para a 
outra metade. Professora 
está no meio virada para 
uma metade e de costas 
para a outra metade. 

 
 

15’ 

 
 

3º 
 

Cada aluno com um step e uma bola: 
De pé: 
- pontas de pés 10``   
Variante:  
- mover os MS com bola da frente para cima devagar, em 
diferentes planos 
- bola na mão direita e movimentar MS (igual para mão 
esquerda). 
 
Sentados: 
-  bola passar por baixo dos joelhos (elevar joelhos) 2x14 
- bola entre MI e apertar 3x10+10`` 
- bola na mão elevar joelhos para tocar na bola 2x10 

 
 
 
 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
de pé e depois sentados 
no step. 
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4º 

Jogo dos 10 passes:  
Turma dividida em 4 equipas que jogam 2 a 2. 
Cada equipa tem que fazer 10 passes consecutivos e 
depois pousar num dos 2 arcos que está nas linhas de 
fora do campo. 

Os alunos encontram-se 
distribuídos por equipas 
em dois quadrados 
distintos. 
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Alongamentos corporais. 
Os alunos encontram-se 
em circulo. 

5’ 
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Aula nº: 44         Data: 20.04.2008    Hora: 14h30-15h30          Local: Gin. 

Rítmica  
Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Trabalho de força e equilíbrio. 
Material: Aparelhagem, bastões, bolas, bandas 
elásticas, Step, cordas escalada, Pesos 2Kg 
                   

Parte da Aula Descrição do Exercício 
Organização 

Didáctico- 
Metodológica  
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o Grupos de 3 com uma bola, 2 alunos numa fila com bola e outro 

aluno na fila em frente. Os alunos efectuam passe e deslocam-
se para trás da fila oposta. 
Variantes no passe: 
-Passe por cima da cabeça/peito/picado/costas 
 
Variantes na deslocação: 
-Passo normal com movimento de adução e abdução horizontal 
MS 
-Passo grande amplitude 
-Passo lateral 
-Elevação dos joelhos ao peito com alternância MS 
-Elevação calcanhar à nádega com alternância  

Cada grupo 
coloca-se paralelo 
à barra.   
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- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da mão 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano frontal à altura 
dos ombros 
-Elevação frontal do joelho com ajuda dos MS 
- Elevação do calcanhar à retaguarda com flexão do joelho. 
- Com as pernas afastadas chegam com as mãos às pontas dos 
pés. 

Os alunos 
encontram-se 
dispostos em 
círculo. 

5’ 
 
 
 
 

 
1º 

Cada aluno tem com halteres nas mãos 2Kg+2Kg. Marcha ao 
som da música, deslocando-se no percurso marcado com 
cordas de escalada. Marchar de maneira a ter a corda entre MI. 

Os alunos 
encontram-se pelo 
percurso 
delimitado. 

2’ 
 

2º 

Cada aluno tem com halteres nas mãos 2Kg+2Kg. Passo básico 
no step – 3 séries de 15 repetições. (1) 
2 séries de 15 repetições de agachamentos. (2) 
 
2 séries de 15 repetições de descida dos calcanhares. (3) 
 
Realizar os seguintes exercícios com bandas elásticas 2 séries 
de 12 repetições: 
 
- 2x15 abdução horizontal dos MS com banda elástica 
(rombóides) 
- 2x 15 bícepetes com banda elástica (bícepete) 
- 2x15 trícepetes com banda elástica (trícepete) 
 - 2x 10`` sustentar com elevações dos calcanhares (trícipiteete 
sural e equilíbrio) 
 
Todos os alunos com mãos na barra: 
- 2x15 flexões de braços (grande peitoral) 
 
Os exercícios são realizados alternadamente. 

 
 
 
 
Os alunos 
encontram-se 
voltados para o 
espelho, em 
xadrez. 

25’ 
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3º 
 

Os alunos agrupam-se em pares, cada grupo com um bastão. 
Cada aluno segura na ponta do bastão e efectua exercícios de 
equilíbrio: 
Realizar elevação frontal de um MI, mantendo-se o outro em 
contacto com o solo durante 10 segundos e movimentar em 
simultâneo o bastão: elevar, baixar, lado espelho, lado da porta. 
 
Variante:  
Elevação lateral e atrás do MI e trocar de MI 
Subida para ponta dos pés, mantendo-se nessa posição 10 
segundos 
 
Sem material, um dos alunos coloca-se numa linha de olhos 
fechados e percorre uma recta mediante informações do colega. 
Ao sinal do professor troca de posições. 

Os alunos 
encontram-se em 
xadrez 
perpendiculares à 
barra. 

8’ 
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4º 
Cada aluno tem com halteres nas mãos 2Kg+2Kg. Marcha ao 
som da música, deslocando-se no percurso marcado com 
cordas de escalada. Marchar de maneira a ter a corda entre MI. 

Os alunos 
encontram-se pelo 
percurso 
delimitado. 

2’ 
 

 

5º 

Cada aluno tem com halteres nas mãos 2Kg+2Kg. Passo básico 
no step – 3 séries de 15 repetições. (1) 
2 séries de 15 repetições de agachamentos. (2) 
 
2 séries de 15 repetições de descida dos calcanhares. (3) 
 
Realizar os seguintes exercícios com bandas elásticas 2 séries 
de 12 repetições: 
 
- 2x15 abdução horizontal dos MS com banda elástica 
(rombóides) 
- 2x 15 bícepetes com banda elástica (bícepete) 
- 2x15 trícepetes com banda elástica (trícepete) 
 - 2x 10`` sustentar com elevações dos calcanhares (trícipiteete 
sural e equilíbrio) 
 
Todos os alunos com mãos na barra: 
- 2x15 flexões de braços (grande peitoral) 
 
Os exercícios são realizados alternadamente. 

 
 
 
 
Os alunos 
encontram-se 
voltados para o 
espelho, em 
xadrez. 

25’ 
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Os mesmos pares com 1 bastão efectuam alongamentos 
corporais. 

Os alunos 
encontram-se 
dispostos pelo 
ginásio. 

5’ 
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Aula nº: 48         Data: 4.05.2008    Hora: 14h30-15h30          Local: Gin. Rítmica  Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Trabalho de força, equilíbrio e coordenação motora. 
Material: Aparelhagem, colchões altos, 4 
colchões baixos, steps, halteres de 1,5Kg, 8 
cones, bolas, banco sueco.      

Parte da Aula Descrição do Exercício Organização Didáctico- 
Metodológica  
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o Os alunos efectuam uma coreografia com a professora.  Os alunos encontram-se 
dispostos em xadrez, 
virados para espelho. 
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- Flexão lateral do pescoço com a ajuda da mão 
- Adução dos MS, em extensão, cruzando a linha média 
do corpo no plano frontal 
- União das mãos à frente com os MS em extensão ao 
nível dos ombros 
-União das mãos atrás das costas com os MS em 
extensão 
- Flexão lateral do tronco com os MS no plano frontal à 
altura dos ombros 
- Com as pernas afastadas chegam com as mãos às 
pontas dos pés. 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 

5’ 
 
 
 
 

 
1º 

Cada aluno tem com halteres nas mãos 1,5Kg+1,5Kg. 
Marcha ao som da música (“Follow the leader”), de 
acordo com coreografia da música 

Os alunos encontram-se 
dispostos em xadrez, 
virados para o espelho. 

2’ 
 

2º 

Cada aluno está com halteres nas mãos 1,5Kg+1,5Kg:  
3 séries de 15 repetições de passo básico no step. (1) 
2 séries de 15 repetições de agachamentos. (2) 
2 séries de 15 repetições de descida dos calcanhares.(3) 
 
Realizar os seguintes exercícios com haltere (s), 2 séries 
de 12 repetições: 
 
- 2x15 remada com haltere (costas unilateral: dorsal, 
grande redondo, trapézio, deltóide posterior e rombóides) 
- 2x 15 bícepetes com halteres (bícepete) 
- 2x15 trícepetes com haltere (trícepete unilateral) 
- 2x15 elevação lateral com halteres (deltóide anterior e 
médio) 
 - 2x 15`` sustentar com elevações dos calcanhares 
(trícipiteete sural e equilíbrio) 
 
Os exercícios são realizados alternadamente. 

 
 
 
 
Os alunos encontram-se 
voltados para o espelho, 
em xadrez. 

25’ 

 
3º 

Os alunos vão beber água.  3` 
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4º 

Os alunos estão distribuídos por 4 estações diferentes (4 
rectas paralelas): 
1ª Estação- Calcar colchões altos 
2ª Estação- Contornar cones com bola no pé direito 
3ª Estação- Contornar cones com bola no pé esquerdo 
4ª Estação- Passar por cima, sem tocar, em colchões 
que estão colocados transversalmente com MI direito e 
esquerdo e andar no banco sueco com ajuda da 
professora (caso banco sueco não esteja estável colocar 
step na longitudinal) 
 
Os alunos, em cada estação, estão em ambas as pontas 
da recta e no final do exercício cada aluno termina com 
posição equilíbrio (MI direito e esquerdo). Variantes: 
- 10 seg. MI estendido à frente, lado, trás  

Os alunos encontram-se 
em xadrez 
perpendiculares à barra. 

10’ 
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2 a 2 efectuam alongamentos dos músculos exercitados 
na aula. 

Os alunos encontram-se 
dispostos em círculo. 

5’ 
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3.2.6. Relatórios de aula do Grupo da Osteoporose - Step 

3.2.6.1. Relatório do Mês de Novembro 
 

Este projecto teve especial interesse para mim, essencialmente porque se 

debruça sobre uma doença preocupante na sociedade actual. A osteoporose é 

uma doença que afecta 44 milhões de americanos, para além de ser uma 

doença incapacitante que se caracteriza por baixa massa óssea e por 

deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, aumentando a fragilidade 

óssea e o risco de fractura óssea (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). 

Agradou-me o facto de as aulas permitirem a alternância entre exercícios 

obrigatórios e exercícios que possibilitam o desenvolvimento da nossa 

criatividade, atendendo-se obviamente a determinadas capacidades, tais como, 

a força, o equilíbrio e a coordenação. Foi interessante englobar 

multicomponentes e perceber que as capacidades a trabalhar são, segundo 

vários artigos que li, extremamente relevantes para a prevenção da 

osteoporose e dos efeitos adversos às alterações do osso.   

As aulas baseiaram-se em exercícios obrigatórios (marcha, descidas de 

calcanhares, passe básico do step e agachamentos) alternados com o trabalho 

das capacidades físicas, primordialmente, da força muscular e do equilíbrio, 

mas também da coordenação motora, da resistência aeróbia e ainda dos 

aspectos sociais.  

Os exercícios obrigatórios da aula são: marcha, descidas de calcanhares, 

passe básico do step e agachamentos. A gravidade providencia a maior parte 

do estímulo mecânico responsável pelo desenvolvimento da estrutura muscular 

durante o treino (Bompa, 2002), daí que exercícios que envolvem sustentação 

de peso são mais eficazes do que exercícios que não envolvem qualquer carga 

mecânica (Ernst, 1998). 

Os alunos principiaram o ano com diferentes testes de avaliação. Estes 

testes estão integrados no projecto de Doutoramento, no qual se insere este 

programa. Apesar de a elaboração dos testes, não fazer parte do meu estágio 

profissional contribuí na elaboração dos relatórios. Deste modo, consegui 

entender um pouco melhor quais os objectivos de alguns dos testes realizados, 
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assim como, a interpretação dos seus resultados. Considero positivo o nosso 

envolvimento neste projecto, dada a oportunidade de entender o fundamento 

desta temática e de acompanhar as próprias situações que vão surgindo, 

mesmo que não façam parte do Estágio Profissional. 

As aulas do grupo da Osteoporose começaram em Outubro, por isso, 

integrei-me nesta actividade, no momento em que iniciei a leccionação no 

estágio profissional, precisamente em Novembro. 

Por conseguinte, não participei na organização da planificação anual. 

Sendo assim, para me inteirar do funcionamento deste projecto tive uma 

reunião com a Mestre Elisa, que desenvolveu este projecto no âmbito do seu 

doutoramento, juntamente com as duas alunas do quarto ano que também 

estão a administrar este grupo. Esta reunião desenvolveu-se no sentido de 

permitir um esclarecimento dos objectivos principais, de perceber qual o ponto 

da situação e de me envolver no projecto em questão. Esta reunião tornou-se 

útil no sentido de entender a organização e a direcção dos objectivos a curto, a 

médio e a longo prazo e também para conhecer melhor as colegas.  

A minha participação neste programa da Osteoporose corresponde a uma 

vez por semana, mais precisamente às segundas-feiras, juntamente com duas 

alunas do quarto ano. 

Como referi anteriormente, não foi fácil integrar-me na planificação anual 

e nas aulas, já que integrei tardiamente o projecto iniciado em Outubro. Além 

disso, as outras professoras pertencem à mesma turma e não tendo hora fixa 

de trabalho, torna mais difícil conciliar o horário. No entanto, tentei juntar-me a 

elas, conseguindo partilhar opiniões e sugestões acerca de planos de aula. 

Então, decidimos manter contacto permanente. Deste modo, no final da aula 

conversávamos e discutíamos um pouco, além de que as colegas informavam-

me previamente do plano de aula. Quanto à aula propriamente dita, 

considermos termos uma boa distribuição da liderança de cada professora 

relativamente aos exercícios, essencial para que cada exercício seja 

comandado apenas por uma de nós. Essa estratégia funcionou bem e durante 

a aula apresentou-se como uma boa organização. Portanto, considero que 

neste esquema, um trabalho positivo foi conseguido.  
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A Mestre Elisa desenvolveu a orientação constante dos alunos, sendo de 

referir a sua importância para a progressão dos mesmos e para o ajustamento 

do nosso trabalho, através da variação da intensidade, carga e volume dos 

exercícios, de acordo com as progressões pretendidas. É necessário estarmos 

atentas às adaptações que surgem nos alunos no decorrer das cargas 

aplicadas nas aulas. Segundo Bompa (2002), a adaptação ao treino é a soma 

das transformações estruturais e fisiológicas ocorridas pela repetição 

sistemática de exercícios, dependendo do volume, da intensidade e da 

frequência do treino, e resultando numa exigência específica que os alunos 

impõem ao seu organismo.  

Para isso, no presente mês observou-se a prestação dos alunos no 

sentido de verificar as adaptações referentes aos exercícios aplicados desde 

Outubro. Desta forma, diminuímos o tempo da marcha para 2 minutos, porque 

estávamos a realizá-la consoante o tempo de uma música (aproximadamente 5 

minutos), concluindo-se não ser necessário mais tempo do ponto de vista de 

eficácia de aplicação de carga mecânica a nível ósseo. Em relação aos 

agachamentos e descidas de calcanhares aumentou-se o número de 

repetições de 10 para 12, sem que se alterassem as duas séries. E, por fim, no 

passo básico do step aumentou-se o número de séries. Todas estas alterações 

têm em vista a progressão gradual de acordo com as respostas dos alunos ao 

treino. 

Como já afirmei anteriormente, este projecto foi bastante cativante, 

causando-me alguma curiosidade em relação aos resultados que serão 

atingidos no final do programa. Todavia, independentemente dos resultados 

estou deveras satisfeita com a reacção positiva dos alunos às aulas.  

As aulas têm sido motivadoras, porque desenvolveram algumas rotinas 

importantes (exercícios pré-determinados e aquecimento, porque os alunos 

sentiram necessidade disso) e porque foram utilizados exercícios variados e 

criativos. Mesmo nos exercícios pré-determinados tem havido preocupação em 

apresentá-los de formas diversificadas, utilizando-se a imaginação sem nunca 

descurar o objectivo primordial do exercício. Para além disso, os alunos 

acompanharam as aulas com entusiasmo e muita dedicação.  
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3.2.6.2. Relatório do Mês de Dezembro 

 

Relativamente ao mês de Dezembro, devo referir não ter sido possível 

comparecer nas aulas de segunda-feira com o grupo da Osteoporose. Passo a 

explicar: as duas primeiras segundas-feiras foram feriados, na terceira e última 

segunda-feira, por motivos de saúde não foi novamente possivel comparecer 

nas aulas. Após este período, deu-se início às férias de Natal. No entanto, para 

compensar as aulas dos feriados, os alunos tiveram a possibilidade de treinar 

em duas sextas-feiras, eu própria administrei essas mesmas aulas. Foi uma 

óptima oportunidade para os alunos me conhecerem melhor. Na verdade, ser 

eu própria a abordar a aula é extremamente diferente, e apesar de implicar 

uma melhor coordenação, obriga a que os alunos se foquem mais no 

professores e o professor nos alunos. Nessas aulas, para além dos exercícios 

pré-determinados no programa, os alunos trabalharam a força muscular com 

bandas elásticas e, na outra aula iniciaram um trabalho de equilíbrio, o qual 

será a partir de agora mais focado. A preocupação no trabalho de equilíbrio 

deve-se ao facto de o desequilíbrio fazer parte do processo de envelhecimento 

e ser uma causa frequente das quedas nesta faixa etária (Hobeika, 1999). 

Relativamente à festa de Natal não foi possível comparecer, porque se 

concretizou no mesmo dia que no CATI, com grande pena minha. Após o dia 

da festa, 17 de Dezembro, os alunos entraram em férias e só recomeçaram em 

Janeiro.  

 

 

3.2.6.3. Relatório do Mês de Janeiro e Fevereiro 
 

Nestes meses houve um incremento a nível das repetições e intensidade 

nos exercícios do step, agachamentos e descida de calcanhares para 3 séries 

de 15 repetições.  

Como resposta a esta alteração, em algumas aulas de segunda-feira, 

optámos por trabalhar com 3 estações, nas quais agrupámos os exercícios 
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obrigatórios em duas estações e, na terceira estação, trabalhamos outra 

capacidade. O que se verificou foi que estruturalmente esta opção se mostrava 

correcta, mas, na realidade despendia-se mais tempo do que o previsto. 

Reparei ainda que 2 alunos, com problemas de joelhos, sentiram dor ao 

efectuar o exercício do step e agachamento e como solução foi lhes proposto 

efectuar os exercícios do step alternadamente no solo e no step e diminuir a 

amplitude do agachamento. 

No Carnaval substituí a aula de quarta-feira pela de sexta-feira, e apesar 

de terem comparecido poucos alunos, esta ocorreu com normalidade. Mais 

uma vez tive a possibilidade de leccionar sozinha e interagir mais com os 

alunos. 
 
 

3.2.6.4. Relatório do Mês de Março 
 

Neste mês, como os alunos do terceiro ano do curso de 1º ciclo passaram 

a fazer parte integrante do grupo de trabalho da Osteoporose, a redistribuição 

dos professores nas aulas foi alterada. Nesse sentido, passei a planear e a 

leccionar a aula na primeira segunda-feira de cada mês, sendo que na aula 

seguinte apenas assisto e auxilio no que for necessário. É de apontar que nas 

últimas duas semanas não foi necessário comparecer à aula. 

Deste modo, na primeira segunda-feira, a aula foi planeada e organizada 

por mim. Daí que, a reflexão recai sobre essa aula. 

Em primeiro lugar, na aula correspondente ao dia 2 de Março, confundi-

me relativamente àquilo que estava previamente combinado face às aulas 

assistidas, por isso, organizei a aula sem a antecedência desejada, o que se 

reflectiu numa postura mais tensa ao longo da aula. Para além disso, a 

quantidade de material que tinha disponível para essa aula foi escassa, pois 

outros alunos estavam a fazer uso do mesmo. Este aspecto, juntamente com o 

anterior, contribuiu para uma certa desorganização da aula. É óbvio que 

futuramente terei de planear melhor a aula de forma a reagir perante alterações 
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previstas. No entanto, apesar dos imprevistos, os exercícios específicos 

contemplados na parte fundamental da aula, decorreram com normalidade. 

No exercício do equilíbrio estava programado integrar uma bola para cada 

aluno, contudo, isso não foi possível, daí que se iniciou o exercício 

improvisando umas bolas de jornal. Mesmo assim, ficaram alguns alunos sem 

material e, como tal, no fim de algum tempo procedeu-se à troca de material 

entre eles. Este trabalho de equilíbrio tem vindo a ser utilizado, por isso, recorri 

ao uso da bola e do movimento dos MS para aumentar a instabilidade, pois os 

alunos demonstraram desenvolvimento nesta capacidade física. E, como tal, 

entendi que se poderia aumentar a complexidade da tarefa. 

Nos exercícios direccionados para a musculatura abdominal poder-se-ia 

utilizar um plano mais elevado (banco sueco ou palco) para facilitar a execução 

do exercício e a postura dos alunos. Contudo, optei por elaborar o exercício no 

step, porque o banco sueco encontrava-se constantemente ocupado com as 

carteiras dos alunos e no palco disponível, estes ficavam apertados, de costas 

voltadas uns para os outros, e de lado para a professora. Relativamente à 

execução deste exercício de abdominais (elevação do joelho alternadamente) 

considero que, de um modo geral, os alunos apresentaram uma postura 

correcta. No entanto, penso que se poderia ter elevado mais o joelho para 

intensificar o exercício. Optei ainda por efectuar o exercício que se refere a 

apertar ambos os joelhos contra uma bola colocada entre os MI, para trabalhar 

especificamente uma disfunção que acarreta algumas complicações com o 

envelhecimento, denominada incontinência. Neste exercício é necessário 

trabalho concentrado para que, no momento em que se apertam os joelhos se 

tente contrair todos os músculos envolventes, nomeadamente os músculos 

genitais.  

Por outro lado, o jogo dos 10 passes não teve um objectivo específico 

para este programa, mas optei por salientar o trabalho em equipa, a velocidade 

de reacção e a agilidade, que são também aspectos que completam este 

programa. Este exercício necessitaria de mais tempo, pois precisa de uma 

instrução bem esclarecedora sendo, por vezes, necessário parar o jogo para o 

reorganizar e estruturar de forma a facilitar a intervenção de todos os alunos. 
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Na realidade, com o atraso causado por exercícios anteriores, pouco tempo 

restava para realizar o jogo dos 10 passes. Acrescento ainda que, a utilização 

de coletes facilitaria a dinâmica deste tipo de actividade, para a qual seria 

também extremamente importante atentar ao perigo de quedas, daí optei por 

separar os alunos fortes dos alunos mais fracos. É de referir uma certa 

evolução desde o início da realização do exercício até ao seu final. 

Por questões temporais, efectuei os alongamentos quase no término da 

aula, resultando nalgumas falhas, nomeadamente, na pouca quantidade de 

alongamentos e de exercícios de relaxamento.  

Penso ter facilidade em comunicar com os alunos e proporcionar uma boa 

interacção. Assim, face ao sucedido, acho que a principal alteração para futuro 

é organizar e planear a aula para que tudo seja mais facilitado e fluído.   

Relativamente às restantes aulas a que assisti, apenas menciono que é 

necessário ter em atenção ao tempo despendido nos exercícios efectuados por 

estações, dificultando, por vezes a finalização de todas as séries, por se perder 

mais tempo nas transições. Para além disso, é relevante estar atento à 

correcção técnica dos exercícios, especialmente nos de força muscular, pois, 

por vezes, há alunos que não os fazem tecnicamente correctos, 

nomeadamente, naqueles exercícios que implicam avançar com os joelhos nos 

agachamentos, bem como, nos que causam alguma dificuldade em manter o 

antebraço junto ao tronco no bícipite. 

No dia 27 de Março, sexta-feira, os alunos deste grupo de trabalho 

participaram na administração conjunta de uma aula no Pavilhão Rosa Mota, 

aula essa que decorreu durante a Mostra da Universidade do Porto, por forma 

a apresentar ao público geral uma aula de ginástica para Terceira Idade. Para 

a realização desta aula utilizaram-se diferentes matérias, nomeadamente steps 

e bandas elásticas. Apesar de o espaço ser reduzido e o material ter de ser 

partilhado, esta aula envolveu alunos idosos dinâmicos, motivados e 

empenhados. Durante a aula, algumas jovens do público também participaram, 

tornando-a bastante mais interactiva e dinâmica. Os alunos mostraram-se 

agradados com a experiência e com o convívio proporcionado, além de que 
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aproveitaram para visitar outros “stands” referentes às outras faculdades, 

especialmente as que se associavam à temática da saúde. 

 

 

 

3.2.6.5. Relatório do Mês de Abril 
 

Em Abril manteve-se a estrutura do mês passado relativamente à primeira 

segunda-feira de cada mês, estrutura essa planeada, organizada e 

administrada por mim. As restantes aulas foram leccionadas pelas alunas do 

quarto ano e, posteriormente pelas do terceiro ano. 
Entre os dias 6 e 13 deste mês, não houve aulas por ser a semana de 

Páscoa, sendo que muitos alunos confirmaram a sua ausência. A aula 

estipulada a leccionar passou para dia 20 de Março, tendo sido reflectida com 

pormenor. 

Relativamente ao plano de aula, convém revelar que estava organizado 

de forma a trabalhar os exercícios estipulados pelo próprio programa (step), a 

força muscular e o equilíbrio, considerados aspectos fundamentais na 

prevenção e na melhoria da DMO, na prevenção de osteoporose, no 

desenvolvimento da força muscular, bem como, na prevenção de quedas. 

No entanto, a grande maioria do plano foi eliminado, dada a redução de 

30 minutos do tempo total de aula, pois os testes de avaliação física (inseridos 

no projecto de Doutoramento a que está vinculado este programa), 

previamente estipulados para serem efectuados antes da aula, prolongaram-

se, inteirando-se da própria aula de forma a serem terminados. Por falta de 

tempo e porque os alunos já tinham efectuado testes de avaliação, resolvi não 

fazer o aquecimento, nem a mobilidade articular porque a maioria dos alunos já 

o tinha, de certa forma, enquanto caminhavam pelo pavilhão. Face a isto, 

resolvi passar para exercício da marcha no step. 

Foi complicado dar continuidade à aula, pois à medida que os alunos iam 

chegando, interrompiam-na e, além disso, foi preciso ir buscar steps e pesos 

livres, dessincronizando o normal desenvolvimento da aula e da turma. 
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No momento da instrução, alguns alunos estavam confusos e ainda 

dispersos, porque nem todos tinham ido buscar material (steps e pesos livres) 

à arrecadação e nem todos tinham terminado os testes de avaliação física. No 

entanto, o exercício da marcha correu com relativa normalidade, de acordo 

com o programado.  

Para além disso, a luminosidade da sala estava má e não estando o 

vigilante para a acender, tornou o ambiente mais desconfortável e menos 

agradável. Convém salientar que a iluminação é importante para o ambiente de 

trabalho, já que o torna mais agradável e facilita a visualização da professora, 

assegurando as questões de segurança. 

Optei por efectuar todos os exercícios obrigatórios intercalando-os com os 

exercícios de força muscular dos MS de forma a não sobrecarregar o 

organismo, em consonância com o habitual procedimento a que os alunos se 

habituaram. 

Normalmente, no início de cada aula, cada aluno e a(s) professora(s) vão 

buscar o material (steps e pesos livres) à arrecadação do pavilhão de ginástica 

artística. Assim, dada a confusão e a preocupação em reunir todos os alunos 

(que haviam ido buscar o material da aula), em vez de ir buscar um step (para 

mim) à arrecadação, preocupei-me essencialmente em juntá-los e organizá-los 

para que não dispersassem. O facto de não ter um step para mim, prejudicou o 

ritmo do exercício, porque os alunos não estavam sincronizados comigo, tal 

como é habitual neste exercício. Nestes exercícios (obrigatórios e de força 

muscular) preocupei-me em alertar os alunos para a postura correcta, para o 

controlo do movimento, bem como,  para a técnica de execução.  

Vi-me forçada a terminar a aula sem realizar qualquer exercício de 

equilíbrio e de mobilidade articular, tal como havia planeado, dada a falta de 

tempo. Apenas se realizou um exercício de respiração e alongou-se a coluna 

vertebral. Portanto, a aula não seguiu a sequência pré-programada, mas tentei 

equilibrar da melhor forma para garantir a execução dos exercícios obrigatórios 

da parte fundamental, alternando-os e completando-os com exercícios de força 

muscular. 
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Nesta aula em particular, penso que a minha interacção com os alunos foi 

menor do que o normal dado o escasso tempo de exercitação e também pelos 

factos já mencionados. Pese embora estas situações particulares, considero 

ser dinâmica e entusiasta na leccionação da aula, além de que não descuro a 

importância da explicação e demonstração dos exercícios. Como solução 

futura para estas adversidades, terei de atentar pormenorizadamente a 

organização do material. 

 
 

3.2.6.6. Relatório do Mês de Maio 
 

Em Maio, a aula planeada e leccionada por mim ocorreu no dia 5, mais 

precisamente na primeira segunda-feira deste mês. Para colmatar alguns erros 

de organização de material referentes à aula anterior, por mim leccionada, 

nesta aula preparei a música e o material estipulado com antecedência, 

colocando-o próximo do local onde iria ser utilizado. 

Quanto aos steps e pesos livres, foi com antecedência que os 

salvaguardei para os alunos, trazendo mesmo material suplementar, cerca de 5 

pares de pesos livres e 2 steps, para o caso de algum aluno se esquecer ou se 

atrasar. Contudo, apesar do material suplementar, apesar de alertar 

constantemente os alunos para não se esquecerem de trazer os pesos livres, e 

apesar de lhes perguntar se o haviam trazido da arrecadação, não foi suficiente 

para que a aula ocorresse normalmente, já que duas alunas não tinham pesos 

livres. Face a esta adversidade, solucionei-a disponibilizando o meu material, 

tendo uma das colegas ido buscar o restante que estava em falha. Mesmo 

assim, fiquei sem pesos livres para mim, salvo nos exercícios unilaterais, em 

que peguei num peso livre de uma aluna. Devo dizer que tentei prevenir a falha 

de material, chegando mesmo a contar os steps e avisando os alunos da sua 

necessidade para a aula se iniciar. Não sei se a melhor solução será, em 

futuras aulas, verificar a quantidade de pesos livres, avisar os alunos antes de 

a aula se iniciar, repetindo a informação para os que cheguem atrasados. 
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A aula iniciou-se à hora prevista com uma coreografia simples e dinâmica, 

para que todos os alunos a conseguissem acompanhar, facto que os deixou 

animados e bem predispostos para a realização da aula. 

Relativamente à mobilidade articular, constava no plano de aula a 

distribuição dos alunos em circuito, mas tal sucedeu-se por lapso, pois o que 

pretendia era manter a mesma estrutura organizacional em xadrez, tal como no 

exercício anterior e no seguinte, e tal como realizei na aula. 

Quanto ao exercício da marcha, optei por acompanhá-lo com a letra da 

música “follow the leader”, mas evitei efectuar mudanças bruscas de direcção. 

Penso que este exercício correu de forma adequada, contudo, esperava que os 

alunos seguissem com mais eficiência a letra da música para que fosse mais 

facil seguir a coreografia.  

Para dar continuidade aos objectivos do exercício anterior, realizei o 

exercício do step, mas devo referir que ocorri em erro, pois era suposto que 

este se realizasse com os pesos livres, no entanto, tal não aconteceu apenas 

na primeira série. 

De seguida, alternei os exercícios obrigatórios com os exercícios de força 

muscular. Relativamente à ordem dos exercícios, em primeiro lugar, coloquei o 

exercício de flexão e extensão do cotovelo, em vez da remada, para se 

trabalhar o músculo bícipetes e porque se considera ser mais simples a sua 

execução.  

Neste segundo exercício do plano de aula, composto por exercícios de 

força e por exercícios obrigatórios, pretendi que os alunos os fizessem com a 

técnica correcta, procurando corrigi-los sempre que necessário. Além disso, 

preocupei-me em assegurar que o exercício fosse efectuado de forma lenta, 

controlada (fase concêntrica e excêntrica) e ritmada. Penso que os exercícios 

foram feitos com calma e com movimento controlado, no entanto, admito que 

dois dos exercícios propostos não eram de simples execução, sendo eles o 

movimento de remada e o movimento para trabalhar o músculo trícepete. 

Mesmo assim, penso que os alunos cumpriram o objectivo de forma 

satisfatória. Optei por realizar a remada bilateral, em vez de unilateral, como 

estava programado, pois considerei que era preferível trabalhar 
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simultaneamente os 2 MS, para maior simetria corporal e alinhamento da 

coluna. Na verdade, considero que foi uma alteração bem sucedida.  

Neste exercício procurei alternar os grupos musculares dos MS e MI para 

diminuir a fadiga. Contudo, no final do segundo exercício, os alunos já estavam 

fatigados e com necessidade de beber água. Assim, enquanto os alunos se 

hidrataram, estive a organizar o material para o exercício seguinte. 

É de salientar que a hidratação é extremamente importante na prática de 

actividade física, já que combate o aumento da temperatura corporal durante o 

exercício e por isso, o aluno deve consumir água (Hill & Commerford, 1996). 

Mais de 60% do corpo humano é constituído por água e o músculo contém 

entre 65% a 75% de água, daí que com a actividade física é necessário repor 

os líquidos (Hill & Commerford, 1996). 

Neste exercício de 4 estações penso que o objectivo era interessante e 

desafiante, tanto a nível de equilíbrio (estático e dinâmico), como de 

coordenação motora, contudo, talvez fosse melhor ter retirado algum exercício 

ou ter os mesmos exercícios, mas divididos em apenas duas estações. Deste 

modo, agrupava a segunda e a terceira estação para evitar que os alunos 

estivessem tanto tempo à espera. Para além disso, poderia colocar mais uma 

bola em cada percurso, fazendo com que os alunos o efectuassem apenas 

num sentido, em vez de o realizarem nos dois sentidos, fazendo com que 

iniciassem o exercício enquanto o aluno anterior estivesse a meio do percurso, 

isto é, maximazia o tempo reduzindo os períodos de espera. Nesse caso, a 

primeira e quarta estações estariam também agrupadas e os alunos passariam 

de um exercício, deslocando-se para o seguinte. Esta solução permitiria que os 

alunos estivessem mais tempo em execução e reduziria também o tempo 

despendido para transição de grupos pelas diferentes estações. Na verdade, 

as estações que fizeram com que os alunos ficassem mais tempo à espera 

foram as que integraram a bola, provocando o desinteresse pela actividade.  

Penso que a distribuição das estações a nível espacial estava adequada, 

(colocando a estação do banco sueco) e com necessidade de ajuda da 

professora numa ponta para que auxiliasse e controlasse, ao mesmo tempo, 

toda a turma. Esta situação não foi necessária, pois as colegas que estavam a 
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assistir colaboraram nesta estação, permitindo-me vigiar os alunos nas 

restantes estações. Por outro lado, as estações das bolas estavam no local 

oposto à do banco sueco para evitar possíveis desastres e quedas. 

Relativamente às posições de equilíbrio, não foi fácil parar os alunos e 

instrui-los da alteração de posições de equilíbrio, pois, no momento de 

transição estavam agitados, não sendo oportuno parar o exercício e criar 

silêncio para dar esta instrução. Por isso, optei por avisar cada grupo acerca da 

mudança de posição de equilíbrio, ao mesmo tempo que controlava cada 

estação. 

Penso que este exercício foi desafiante a nível de complexidade e dos 

objectivos propostos, mas seria preferível desenvolvê-lo tendo em 

consideração as alterações acima mencionadas, proporcionando assim a 

maximização do tempo de execução do exercício, bem como, a motivação dos 

próprios alunos.  

Por fim, nos exercícios de alongamentos, optei por elaborá-los 

individualmente, dada a falta de tempo. No segundo exercício despendi mais 

tempo do que o previsto, pelo facto de querer que os alunos compreendessem 

a sua execução, já que alguns destes exercícios seriam executados pela 

primeira vez. 

 

 

3.2.6.7. Relatório Geral do Grupo da Osteoporose- Step 
 

Este programa da Osteoporose desde logo me entusiasmou por ter 

objectivos bem concretos e por focarem a prevenção e/ou a atenuação de uma 

doença cada vez mais frequente na nossa sociedade. Refiro-me à 

osteoporose, doença com efeitos adversos tão devastadores, nomeadamente 

quando implica fractura óssea após queda e recurso a acamamento. 

Este programa englobou sessões de actividade física às segundas e 

quartas-feiras, e apesar de ter exercícios pré-estabelecidos com carga 

mecânica no osso, pretendeu igualmente trabalhar outras capacidades físicas, 
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tais como a força muscular e o equilíbrio no sentido de prevenir quedas, 

fracturas e melhorar a DMO (Fleck & Júnior, 2003).  

Relativamente ao grupo de trabalho, é de referir que este contribuiu para 

me inteirar no programa mais rapidamente. Para além disso, o facto de ter 

observado outras formas de interagir no mesmo programa, o facto de 

partilharmos ideias diferentes relativamente ao planeamento das aulas, 

contribuiu para o alargamento dos meus conhecimentos. Apesar dos objectivos 

pré-determinados, foi possível realizar variadíssimos exercícios, criando rotinas 

nos alunos, mas não monotonia. 

A minha prestação destinava-se às segundas-feiras, mas em 

determinadas situações, foi-me proposto a leccionação exclusiva, em 

determinadas sextas-feiras, como forma de compensar aulas que coincidiram 

com dias de feriados, proporcionando assim, uma maior ligação com os alunos 

e uma maior responsabilização em todos os momentos de aula. Uma grande 

dificuldade que mantive ao longo do ano, foi a de memorizar os nomes dos 

alunos. Percebo que é extremamente importante para os alunos, serem 

tratados pelo seu próprio nome, mas tal acontece devido ao de facto de estar  

com eles apenas uma vez por semana e porque, na maioria das vezes, são as 

minhas colegas que procedem à tarefa de presenças, no entanto, considero ser 

uma dificuldade a ultrapassar. Neste escalão etário é particularmente 

importante a relação entre professor e aluno, sendo crucial dar oportunidade 

para o diálogo e potenciar as relações do grupo (professores/alunos e 

alunos/alunos), já que, segundo (Camí, 1992), com o envelhecimento e em 

particular com a reforma, surge um afastamento do meio profissional, alterando 

a vida social do indivíduo e reduzindo os contactos sociais. Existe unanimidade 

em que a prática de actividade física é um fenómeno social e cultural por 

excelência, desempenhando um papel importante no âmbito da socialização 

(Bento, 1990) daí que, o professor é visto como uma pessoa que pode 

estimular e incentivar o idoso. Como tal,  o professor deve entusiasmar, 

encorajar, tratar o idoso como indivíduo capaz, estar em constante relação com 

ele, ou seja, ser amigo e ser capaz de criar um clima agradável de socialização 

(Carvalho & Mota, 2002). 
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No segundo semestre, alterou-se a dinâmica das aulas pela participação 

no programa dos alunos do terceiro. Daí que, foi da minha inteira 

responsabilidade, a concretização de uma aula por mês, sendo que às outras 

apenas assisti. Esta mudança, juntamente com a paragem da Páscoa durante 

mais de uma semana, deixou-me um pouco perdida, mais pela falta de 

acompanhamento e contacto dos alunos. 
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3.2.7. Avaliação da Actividade do Grupo da Osteoporose- Step 
 

O facto de o programa englobar actividade física multicomponente 

permitiu que os alunos exercitassem diferentes capacidades físicas e, 

simultaneamente, tivessem prazer na elaboração das actividades.  

A estrutura organizada para a aula foi composta por uma parte inicial 

referente ao aquecimento, contemplando uma vertente mais lúdica e com fins 

de socialização, bem como na mobilidade articular. No que se refere à parte 

fundamental da aula, esta compôs-se pela alternância dos exercícios 

obrigatórios (marcha, agachamentos, descida de calcanhares e passe básico 

do step) e por exercícios de força muscular e equilíbrio, por vezes, integrando-

se também exercícios para a coordenação motora e para a resistência aeróbia. 

Por fim, a sessão terminou com o retorno à calma através de alongamentos e 

exercícios de relaxamento. A estrutura utilizada foi um dos pontos-chave para 

que os idosos trabalhassem de forma tão entusiasmada, sendo ainda essencial 

para obter resultados na qualidade e funcionalidade da vida do idoso, bem 

como, na satisfação pessoal e alegria de viver.  

De facto, as aulas estavam centradas em objectivos, nomeadamente 

atenuar e melhorar a DMO, prevenir o grau de osteoporose, aumentar a força 

muscular especialmente nos MI, bem como, evitar a probabilidade de quedas. 

Mas, as aulas ultrapassaram estes propósitos, proporcionando também uma 

maior socialização entre os idosos e estimulando-os para um estilo de vida 

mais activo.  

Em termos de perspectivas futuras, sugiro a realização de 3 sessões 

semanais, para que se seja possível intensificar os efeitos positivos da 

actividade física, ultrapassando o mínimo recomendado para o treino de força 

(American College of Sports Medicine & American Heart Association, 2007). 

Para além disso, recomendaria também que se acrescentassem exercícios 

com fins de trabalho aeróbio, caso se realizassem 3 sessões semanais (por 

questões de gestão de tempo), de forma a proporcionar aos idosos melhorias a 

nível cardiovascular. Desta forma, alargar-se-iam os objectivos destinados para 

este programa. 
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Avaliando as aulas ao longo do ano, penso que poder-se-à gradualmente 

tentar trabalhar mais com exercícios deitados, tirando partido de exercícios de 

relaxamentos eficazes e de um trabalho de reforço muscular distinto. Neste 

ano, não se apostou muito na exercitação desta posição por estarmos perante 

alguns elementos do grupo com certas dificuldades. Com a posição deitado 

também se beneficiaria de uma maior quantidade de exercícios destinados à 

zona abdominal, pois, o fortalecimento desta musculatura permite melhorar a 

postura, a estabilidade corporal e a redução de dores de coluna.  

De um modo geral, os alunos corresponderam bem ao exercício físico e 

ao programa em questão, salvo raras excepções, as quais passarei a 

descrever. O caso de um aluno com problemas nos joelhos que em 

determinadas alturas do ano, se ressentiu nos agachamentos e steps. O caso 

de uma aluna que, a meio do ano, sentiu arritmias ao exercitar no step, e ainda 

o de outra aluna que, por ter problemas articulares das mãos, não executou os 

exercícios obrigatórios, nomeadamente o exercício com pesos nas mãos. 

Apesar disso, nenhum dos alunos ficou impossibilitado de fazer os exercícios, 

apenas se reduziu a amplitude no caso dos agachamentos e se alternou o 

exercício do step, exercitando-se alternadamente no solo e no step. Assim, em 

termos gerais, os alunos conseguiram acompanhar o programa e 

corresponderam às progressões gradualmente efectuadas. 

Ao analisar a progressão efectuada e os estímulos dados aos alunos, 

considero que foi adequada à faixa etária, já que foi gradual, mas, ao mesmo 

tempo desafiantes.  

Ao longo do ano verifiquei melhorias nos alunos a nível do equilíbrio, 

coordenação motora e tolerância à fadiga. Para além disso, os alunos 

apresentaram um estilo de vida mais activo e, em termos globais, mostraram-

se fisicamente mais aptos. 

Os resultados obtidos nos testes de avaliação física, entre o primeiro e o 

segundo momento, mostraram que não houve alterações relevantes nos testes 

de caminhar 6 minutos, na flexibilidade dos MS e no IMC. No entanto, em 

termos gerais, a turma melhorou a força (MS e MI), flexibilidade dos MI, 

agilidade/equilíbrio dinâmico, perímetro da cintura  e, além disso, a 
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percentagem de massa gorda reduziu. Assim, e tendo por base os objectivos 

centrais do programa, podemos verificar que houve ganhos de força e 

equilíbrio. Paralelamente, verificou-se a redução do perímetro da cintura e da 

massa gorda (dados apresentados no projecto de doutoramento), podendo 

considerar-se que a actividade física parece ser efectiva nos parâmetros que 

atenuam os factores de risco para DCV, possivelmente por ter proporcionado 

aumento dos gastos calóricos e por ter incrementado o metabolismo basal, 

derivado do aumento da massa muscular.   

Com estes resultados e com o que se tem observado ao longo das aulas, 

é possível concluir que este programa se mostrou efectivo na melhoria da 

qualidade de vida dos idosos, bem como, na funcionalidade ao realizar as 

actividades diárias.  

Relativamente à minha actuação como professora, devo acrescentar que 

esta experiência foi extremamente gratificante e enriquecedora, 

proporcionando-me um crescimento no trabalho prático e, ao mesmo tempo, 

um interesse acrescido no estudo aprofundado sobre a temática da prevenção 

da osteoporose e dos efeitos associados ao envelhecimento. 

Penso que tive uma atitude dinâmica, pois incentivei os alunos e, ao 

mesmo tempo, fui exigente a nível técnico e ao nível da intensidade, 

considerando ter sido adequada. Não só senti que tive esta atitude, como 

também senti que os alunos me transmitiram isso.  

Também estive sempre disponível quando foi necessário, nomeadamente 

para dar mais umas aulas em substituição dos dias de feriado, bem como, para 

leccionar nos dias em que as outras professoras se encontravam a fazer 

exames. Devo referir que o fiz sempre com vontade e com alegria.  

Para além disso, penso que tive uma boa prestação em termos de 

comunicação e que tratei os alunos como indivíduos capazes, fazendo-os 

sentir que “ainda têm muito para dar”. Preocupei-me também em explicar, 

demonstrar, corrigir e dar os feedbacks adequados e os cuidados necessários 

para que os alunos fossem beneficiados. No aspecto organizacional do 

material penso que, futuramente devo ter mais atenção, especialmente na 

preparação do material com mais antecedência para que a actuação no 
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exercício seja mais atempada e organizada. Por vezes, esta menor 

organização deu-se devido à menor responsabilidade da minha parte, ou seja, 

por não ter de planear e de leccionar as aulas sozinha (salvo as aulas de 

substituição e as 3 aulas que decorreram no final do ano, após alteração 

surgida com a entrada dos alunos do terceiro ano da FADEUP).  

Posso avaliar esta actividade como tendo sido extremamente gratificante 

e motivadora para o crescimento do meu trajecto profissional e por me ter 

incentivado a  continuar. 
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3.3. Grupo da Caminhada 

3.3.1. Caracterização do espaço do Grupo da Caminhada 
 
Este grupo tem as mesmas condições que o grupo da Osteoporose, 

portanto, realizam as aulas no pavilhão de ginástica rítmica da FADEUP e com 

material guardado na arrecadação no pavilhão de ginástica artística. 

 

3.3.2. Caracterização do material do Grupo da Caminhada 
 

O material destinado a este grupo é exactamente o mesmo que se 

destina ao grupo da Osteoporose. 

 

 

3.3.3. Caracterização dos alunos do Grupo da Caminhada 
 

No total são 24 os alunos que integram o grupo da Caminhada. Este 

grupo apresenta discrepância relativamente ao sexo, já que 20 alunos 

correspondem ao sexo feminino. Por curiosidade, tal como no grupo da 

osteoporose, verifica-se que 3 dos 4 alunos do sexo masculino que estão 

inscritos, acompanham-se das suas mulheres, levantando a hipótese de que os 

homens, neste escalão etário, têm mais dificuldade de iniciar uma actividade 

física sistemática, sendo assim, o que os motiva a praticar é o facto de o seu 

par também integrar o grupo. 

Os alunos apresentam uma média de idades de 70 anos, sendo que o 

aluno mais novo tem 61 e o mais idoso tem 81 anos. 

O Gráfico 6 expõe a quantidade de alunos que apresentam factores de 

risco CV e osteoporose. 
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Gráfico 6 Características do Grupo da Caminhada 

 

Como se observa no Gráfico 6, tanto na hipertensão como no perfil 

desfavorável dos lípidos sanguíneos (dislipedemia), quase metade da turma 

apresenta valores superiores aos saudáveis, estando estes medicados para o 

efeito. Sendo assim, por estarem devidamente medicados, não surgem 

problemas de maior por praticarem esta actividade física estando, no entanto, é 

importante ter atenção e verificar se os alunos medem os valores regularmente. 

Quanto à diabetes, está registado no Gráfico 6 que dois alunos 

apresentam esta doença e acrescenta-se que ambos contraem diabetes tipo II. 

No que diz respeito ao tabagismo, nenhum aluno fuma actualmente e 

apenas 2 deles são ex-fumadores.  

Por sua vez, no momento da realização do questionário, verifica-se que 9 

dos alunos têm uma vida activa, na medida em que praticam actividade física 

no mínimo 2 vezes por semana, verificando-se ainda que as modalidades de 

Ginástica, Musculação e Hidroginástica são as mais seleccionadas. Se 9 

alunos efectuam exercício físico, significa que mais de metade dos alunos são 

considerados sedentários. 

Para além disso, deparou-se ainda que os 9 alunos que apresentam são 

do sexo feminino. Assim, tem de se trabalhar com todos eles de forma a evitar 

quedas e, atentar especialmente a estes casos mencionados. Apesar de este 

aspecto não corresponder ao objectivo particular deste estudo, pretende-se 
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que este tipo de exercício, fazer com que os alunos beneficiem do 

melhoramento ou estagnação da doença. 

No que diz respeito a DCV, 2 alunos apresentam esta doença. Um dos 

alunos já contraiu um AVC e outro apresenta valvulopatia. O AVC está descrito 

no ponto 3.2.3.. A valvulopatia pode ser provocada por um estreitamento da 

abertura das valvas, dificultando o fluxo através das válvulas e também pode 

produzir um escape ou filtração no sentido contrário do sangue pela valva 

(Sharp & Dohme, 2004). 

 

 
Gráfico 7 Características do Grupo da Caminhada relativamente ao IMC 

 

Como comprova o Gráfico 7, verifica-se que dos 20 alunos analisados, 7 

apresentam obesidade leve (30,0 a 34,9 Kg/m2) por se encontrarem ≥ 30 

Kg/m2, 7 deles inserem-se no grupo de excesso de peso (25,0 a 29,9 Kg/m2) e 

outros 7 inserem-se numa zona considerada saudável (18,5 a 24,9 Kg/m2) (U. 

S. Department of Health and Human Services, 1998). O elevado IMC está 

associado ao aumento de incidências de DCV, diabetes, hipercolesterolemia, 

hipertensão e certos cancros (American College Sports Medicine, 1998), pelo 

que tem de se ter em conta que é relevante para a saúde, baixar o peso 

através da diminuição da massa gorda e do aumento da massa magra.  

Constatou-se ainda que 8 alunos estão em estado depressivo. Este 

aspecto é relativamente comum neste escalão etário, na medida em que, tal 
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como refere  Alves (1999), os idosos vivem actualmente numa sociedade onde 

são valorizados os ideais de trabalho e da produtividade, pelo que a reforma é 

vista como improdutiva, como reflexo de dependência e desvalorização social. 

Por outro lado, os aspectos psicológicos, geralmente associados a problemas 

particulares de cada indivíduo, tais como a solidão, as doenças, as perdas 

familiares são aspectos que se devem ter em consideração neste processo. 

Segundo Sharp & Dohme (2004), sabe-se que a depressão nalguns indivíduos 

é precedida por um acontecimento que pressupõe uma mudança de vida 

stressante no plano emocional, tais como a morte de um ente querido, o fim de 

uma relação importante ou a perda da envolvência familiar. De acordo com o 

mesmo autor, a depressão afecta 1 em cada 6 idosos e, se por um lado, uns 

desenvolvem-na pela primeira vez em idades avançadas, outros já a 

contraíram durante a vida. Através do exercício físico pode-se contribuir para 

uma maior satisfação pessoal e com a vida, além disso, proporciona uma 

sensação de bem-estar geral, podendo cooperar no tratamento desta doença. 

O estudo dos efeitos da actividade física sobre os sintomas depressivos 

constituem uma importante questão para a saúde pública e, embora algumas 

revisões demonstrem que a actividade física diminua a depressão (para refs. 

ver Mazzeo et al., 1998), ainda assim, outras abordagens revelam que tais 

conclusões são prematuras para sustentar a relação da actividade física com a 

depressão na pessoa idosa (Mazzeo et al., 1998). 

Por fim, convém revelar que o grupo se contituiu como heterogéneo, 

especialmente no que se refere ao nível motor, o que vai exigir uma atenção 

redobrada nas actividades a programar. Deste modo, o cuidado a ter na 

programação das actividades, foi importante para que todos os alunos se 

sintam realizados com as tarefas, para que as consigam executar com êxito, 

não devendo ser demasiado simples, nem demasiado complicadas. É 

necessário encontrar um meio-termo e procurar variantes que consigam 

contemplar os alunos de acordo com as suas capacidades individuais. 
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3.3.4. Metodologia de Treino do Grupo da Caminhada 
O propósito deste programa foi aumentar progressivamente a actividade 

aeróbia, nomeadamente a caminhada, influenciando os factores de risco para 

DCV, a capacidade cardiovascular e a aptidão física funcional. 

Na realização de actividade aeróbia, Matsudo e Matsudo (1993) 

recomendam a prescrição de actividades de baixo impacto como caminhada, 

ciclismo, pedalar na bicicleta, natação, hidroginástica, remo, subir escadas e 

ginástica aeróbica de baixo impacto. O American College of Sport of Medicine 

(1998) acrescenta ainda que este tipo de actividades se consideram 

importantes para exercitar os grandes grupos musculares. Matsudo e Matsudo 

(1993)  defendem que estas actividades são preferíveis às de alto impacto 

como “jogging”, corrida, práticas que envolvam saltos, como voleibol e 

basquetebol, saltar à corda e dança aeróbica de alto impacto, pois acarretam 

grande incidência de lesões para o idoso.  

É de ressalvar que a intensidade da actividade deve ser adaptada às 

características de cada indivíduo, no sentido de não sobrecarregar o sistema 

cardiovascular e locomotor (Carvalho & Mota, 2002).  

Spirduso, Francis, & MacRae (2005) defendem que o treino aeróbio é 

melhor para optimizar a função cardiovascular e para diminuir o risco de 

doenças, tais com DCV, bem como, no  que concerne aos factores de riscos 

para DCV, como hipertensão, dislipidemia e diabetes. 

O início de um programa de actividade física regular induz inúmeras 

mudanças no sistema cardiovascular, tem reflexos sobre os factores de risco 

de DCV e previne a degradação natural do envelhecimento (American College 

of Sport of Medicine, 1998).  

No que diz respeito ao programa da Caminhada, este principiou em 

Novembro e as aulas iniciaram com a elaboração de testes de avaliação. Estes 

testes, para além de servirem de “guia” para o planeamento das aulas, estão 

inseridos no projecto de Doutoramento da Mestre Flávia que pretende 

comparar os resultados obtidos neste programa específico, com o programa de 

Musculação, que será mencionado posteriormente no ponto 3.4.4., e no qual se 

integra este programa, não fazendo parte do meu estágio profissional. Assim, 
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os alunos começaram o ano lectivo com os seguintes testes: funcionais, 

questionário, medição do peso, altura, perímetro da cintura, composição 

corporal, gordura abdominal, análises sanguíneas, variabilidade da FC, 

pressão arterial e a FC repouso. 

Quanto às aulas do programa da Caminhada, estas foram realizadas 3 

vezes por semana e tiverem a duração de uma hora cada. Ao longo do ano, a 

parte da aula destinada a efectuar a caminhada variou entre 15 a 30 minutos, 

no entanto, constituiu-se como objectivo, atingir 20 minutos de intensidade 

vigorosa, tendo em consideração as recomendações do American College of 

Sports Medicine & American Heart Association (2007). 

Nesta linha de pensamento, o American College of Sports Medicine & 

American Heart Association (2007) especifica que os exercícios de resistência 

aeróbia devem ser realizados pelo menos durante 30 minutos, 5 vezes por 

semana a uma intensidade moderada, ou 3 vezes por semana, durante um 

mínimo de 20 minutos com intensidade vigorosa.  

Matsudo e Matsudo (1993) afirmam que a actividade pode variar de 3 a 5 

vezes por semana durante 20-60 minutos numa intensidade moderada para a 

manutenção da capacidade aeróbia, sendo que, actividades de maior duração 

induzem benefícios adicionais, mas estão associadas a grandes índices de 

abandono. 

Relativamente às sessões de treino do programa da Caminhada, estas 

foram constituídas por um período inicial de activação geral e mobilidade 

articular, seguidas de uma parte fundamental, por sua vez, constituída pela 

caminhada propriamente dita, podendo ainda contemplar outra actividade. Por 

fim,  efectuou-se o retorno à calma com alongamentos. 

Antes da parte fundamental da sessão de exercício, aconselhou-se a 

realização de exercícios muito leves e de alongamentos para melhorar a 

transição do estado de repouso para o de exercício (Powers & Howley, 2000), 

de forma a aumentar o fluxo sanguíneo, elevar a temperatura corporal, 

dissociar mais oxigénio e aumentar a taxa metabólica de repouso ao nível 

aeróbio (American College of Sports Medicine, 2006). No aquecimento, a 

ênfase incidiu sobre o aumento gradativo do nível de actividade, tendo em vista 
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atingir a intensidade adequada (Powers & Howley, 2000) de forma a reduzir a 

susceptibilidade de lesões músculo-esqueléticas, aumentando a extensibilidade 

do tecido conjuntivo, melhorando a amplitude de movimento, bem como, o 

desempenho muscular (American College of Sports Medicine, 2006). 

Os exercícios de alongamentos devem ser realizados após o 

aquecimento dos grandes grupos musculares (American College of Sports 

Medicine, 2006) e pretendem aumentar a amplitude dos movimentos das 

articulações envolvidas na actividade, assim como, os alongamentos 

específicos que pretendem incrementar a flexibilidade na zona lombar (Powers 

& Howley, 2000). Para Okuma (2005), a transição entre a fase inicial e a fase 

de manutenção da aula, deve ocorrer gradualmente e de acordo com as 

condições individuais do idoso.  

No final da sessão são aconselhadas actividades que proporcionem 

recuperação gradual, de que são exemplos, a caminhada lenta e os exercícios 

de alongamentos, ideais para o retorno gradual da FC e da pressão arterial aos 

níveis normais, assim como, para reduzir a possibilidade de episódios de 

hipotensão e tonturas, posteriormente à sessão  (American College of Sports 

Medicine, 2006; Powers & Howley, 2000). Este retorno à calma também facilita 

a dissipação do calor corporal e promove uma remoção do ácido láctico mais 

rápida (American College of Sports Medicine, 2006). O retorno à calma é uma 

parte crucial da aula, já que faz com que a sessão seja segura para 

participantes saudáveis, como para indivíduos com doenças (American College 

of Sports Medicine, 2006). 

De forma a controlar a intensidade do exercício, foi necessário calcular a 

zona alvo de treino, bem como, establecer um método para certificar que a 

intensidade pretendida estava a ser atingida. Para isso, utilizou-se 

frequentemente a escala de classificação de esforço percebido (CEP), no 

entanto, também se recorreu à FCmáx. A FCmáx de cada indivíduo é calculada 

de acordo com o sugerido por Tanaka, Monahan, & Seals (2001) e 

monitorizada através de cardiofrequencímetros portáteis em algumas aulas. A 

frequência cardíaca de reserva (FCres) ou método de Karvonen serve para 
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calcular a faixa da FC alvo (Karvonen & Vuorimaa, 1988) que é calculada de 

acordo com as seguintes fórmulas: 

FC de treino= %FCres + FCrepouso   onde, 

FCres = FCmáx. – FCrepouso  e 

FCmáx. = 208 – 0,7 x idade  

Este método fornece estimativas razoáveis da intensidade do exercício, 

pois 60% a 80% da FCres é igual a aproximadamente 60-80% do VO2máx 

(Karvonen & Vuorimaa, 1988). 

Segundo o American College of Sports Medicine (2002), monitorizar o 

exercício e a intensidade durante o treino de resistência aeróbia é 

extremamente importante para o sucesso da periodização, porque a 

manipulação da intensidade, do volume e das fases de recuperação são 

essenciais para obter óptimos resultados. De acordo com Day, Mcguigan, Brice 

& Foster (2004), com o problema de quantificar o treino de resistência aeróbia, 

surgiu a necessidade de se criar um método considerado confiável para 

acompanhar o treino de intensidade e fornecer o progressivo aumento na 

resistência. Para estes autores a escala de CEP é relevante para todos os 

intervenientes de treino de resistência. 

Assim sendo, apresenta-se de seguida a escala de Borg adaptada na  

Tabela 7:  

 

Tabela 7 Modificações da escala de percepção de esforço (Day, Mcguigan, Brice, & Foster, 

2004) 

0 Nenhuma 
1 Muito, muito leve 
2 Leve 
3 Moderada 
4 Pouco intensa 
5 Intensa 
6 - 
7 Muito intensa 
8 - 
9 - 

10 Máxima 
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Esta foi a escala utilizada nas aulas integradas no programa da 

Caminhada. Esta escala serve para aferir os CEP atingidos no momento da 

Caminhada. 

A escala de CEP de Borg foi desenvolvida para permitir ao aluno saber 

subjectivamente a taxa de esforço durante o seu exercício, tendo em conta o 

seu nível de aptidão física, as condições ambientais e o nível de fadiga geral 

(American College of Sports Medicine, 2006). De acordo com a mesma 

entidade, a classificação pode ser influenciada por factores psicológicos, 

nomeadamente estados de humor, condições ambientais, os modos do 

exercício e a idade, factores estes que podem reduzir a sua utilidade. 

Actualmente, duas escalas de percepção de esforço são amplamente 

utilizadas: a original de Borg, em que os valores de intensidade de exercício 

estão compreendidos numa escala de 6 a 20 e as adaptadas de Borg, de 0 a 

10, em que o 0 é associado a nenhuma esforço (repouso) e o 10 é considerado 

esforço máximo (American College of Sports Medicine, 2006; Day, Mcguigan, 

Brice, & Foster, 2004). 

A principal recomendação na utilização desta escala é a necessidade de 

percepcionar com exactidão a intensidade do exercício que está a ser 

desenvolvido (American College of Sports Medicine, 2006). De acordo com a 

mesma entidade, essa sensação deve reflectir o valor total do esforço, fadiga e 

sensação de stress físico, sem haver preocupação com qualquer outro factor, 

como por exemplo, dor nos MI, falta de ar ou intensidade do exercício, mas 

sim, tentar concentrar na sensação total de esforço, sem subestimar ou 

superestimar os próprios sentimentos de esforço.  

A utilização de cardiofrequencimetros também foi extremamente 

importante. No entanto, é difícil dispor de um cardiofrequencimetro para cada 

aluno em todas as sessões de treino. Por outro lado, não é ajustado aos alunos 

que tomam beta-bloqueadores, dado que o valor apresentado no aparelho não 

é real, pois o medicamento não permite que a frequência cardíaca se eleve 

demasiado (American College of Sports Medicine, 2006). 
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Pelas razões mencionadas acima, considera-se que a escala de Borg 

adaptada é simples e eficaz, permitindo um controlo constante do aluno. 

Para planear as aulas ao longo do ano efectuou-se uma calendarização 

onde a intensidade e a duração pretendida para a Caminhada foram 

progressivamente aumentadas, como se pode observar na Tabela 8.  

 
Tabela 8 Planeamento Anual do programa da Caminhada referente ao ano lectivo 2008/2009 
(Outubro 2008 até Junho 2009) 
 
Outubro 2008 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

20 
Testes Avaliação 

21 
Testes Avaliação 

22 
Testes 
Avaliação 

23 
Testes Avaliação 

24 
Testes Avaliação 

 
Novembro 2008 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
3 – início 
 
15´ - Borg de 5-6 

4 
 
 

5 
 
15´ - Borg de 5-6 

6 
 

7 
 
15´ - Borg de 5-6 

10 
 
20´ - Borg de 5-6 

11 
12 
 
20´ - Borg de 5-6 

13 
14 
 
20´ - Borg de 5-6 

17 
 
20´ - Borg de 5-6 

18 
19 
 
20´ - Borg de 5-6 

20 
21 
 
20´ - Borg de 5-6 

24 
 
20´ - Borg de 5-6 

25 
26 
 
20´ - Borg de 5-6 

27 
28 
 
20´ - Borg de 5-6 

 
Dezembro 2008 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
1 
Feriado 
 

2 
3 
 
20´ - Borg de 5-6 

4 
5 
 
20´ - Borg de 5-6 

8 
Feriado 
 

9 
10 
 
25´ - Borg de 5-6 

11 
12 
 
25´ - Borg de 5-6 

15 
 
25´ - Borg de 5-6 

16 
17 
 
25´ - Borg de 5-6 

18 
19 
 
25´ - Borg de 5-6 

22 
 
25´ - Borg de 5-6 

23 
24 
Não há aula 

25 
Natal 
 

26 
Não há aula 

29 
 
25´ - Borg de 5-6 

30 
31 
Não há aula 
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Janeiro 2009 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
 
 
 

  
1 
Feriado 
 

2 
Não há aula 

5 
 
20´ - Borg de 5-6 

6 
7 
 
20´ - Borg de 5-6 

8 
9 
 
20´ - Borg de 5-6 

12 
 
25´ - Borg de 5-6 

13 
14 
 
25´ - Borg de 5-6 

15 
16 
 
25´ - Borg de 5-6 

19 
 
30´ - Borg de 5-6 

20 
21 
 
30´- Borg de 5-6 

22 
23 
 
30´ - Borg de 5-6 

26 
 
30´ - Borg de 5-6 

27 
28 
 
30´ - Borg de 5-6 

29 
30 
 
30´ - Borg de 5-6 

 
 
Fevereiro 2009 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
2                 
 
25´ - (3´ Borg 5-6 
+ 2´ Borg 7-8) 

3 
 

4                 
 
25´ - (3´ Borg 5-6 + 2´ 
Borg 7-8) 

5 

6                
 
25´ - (3´ Borg 5-6 
+ 2´ Borg 7-8) 

9 
 
25´ - (3´ Borg 5-6 
+ 2´ Borg 7-8) 

10 

11 
 
25´ - (3´ Borg 5-6 + 2´ 
Borg 7-8) 

12 

13 
 
25´ - (3´ Borg 5-6 
+ 2´ Borg 7-8) 

16 
25´ - (2´ Borg 5-6 
+ 3´ Borg 7-8) 

17 
18 
25´ - (2´ Borg 5-6 + 3´ 
Borg 7-8) 

19 
20 
25´ - (2´ Borg 5-6 
+ 3´ Borg 7-8) 

23 
Carnaval 

24 
Carnaval 

25 
25´ - (2´ Borg 5-6 + 3´ 
Borg 7-8) 

26 
27 
25´ - (2´ Borg 5-6 
+ 3´ Borg 7-8) 

 
Março 2009 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
2 
25´ - (2´ Borg 5-6 + 
3´ Borg 7-8) 

3 
4 
25´ - (2´ Borg 5-6 + 3´ 
Borg 7-8) 

5 
6 
25´ - (2´ Borg 5-6 + 3´ 
Borg 7-8) 

9 
25´ - (1´ Borg 5-6 + 
4´ Borg 7-8) 

10 
11 
25´ - (1´ Borg 5-6 + 4´ 
Borg 7-8) 

12 
13 
25´ - (1´ Borg 5-6 + 4´ 
Borg 7-8) 

16           
25´ - (1´ Borg 5-6 + 
4´ Borg 7-8) 

17 
 

18               
25´ - (1´ Borg 5-6 + 4´ 
Borg 7-8) 

19 
20        
25´ - (1´ Borg 5-6 + 4´ 
Borg 7-8) 

23  
25´ - (1´ Borg 5-6 + 
4´ Borg 7-8) 

24 
25  
25´ - (1´ Borg 5-6 + 4´ 
Borg 7-8) 

26 
27   
25´ - (1´ Borg 5-6 + 4´ 
Borg 7-8) 

30 
24´ - 2x (10´ Borg 
7-8 +2´ + Borg 5-6) 

31    
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Abril 2009 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
 
 
 

 
1 
24´ - 2x (10´ Borg 
7-8 +2´ + Borg 5-6) 

2 
3 
24´ - 2x (10´ Borg 7-8 +2´ 
+ Borg 5-6) 

6 
25´ - (5´ Borg 5-6 + 
15´ Borg 7-8 +5´ + 
Borg 5-6) 

7 

8 
25´ - (5´ Borg 5-6 + 
15´ Borg 7-8 +5´ + 
Borg 5-6) 

9 
10 
Feriado Páscoa 

13 
25´ - 2x (10´ Borg 
7-8 +2´ + Borg 5-6) 

14 
15 
20´- Borg de 7-8 

16 
17 
20´- Borg de 7-8 

20 
20´- Borg de 7-8 
 

21 
22 
20´- Borg de 7-8 

23 
24 
20´- Borg de 7-8 

27                
 
20´- Borg de 7-8 
 

28 
29             
  
20´- Borg de 7-8 

30  

 
Maio 2009 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
 
 
 

   
1 
Feriado 

4  
 
20´- Borg de 7-8 

5 
6 
 
20´- Borg de 7-8 

7 
8 
 
20´- Borg de 7-8 

11 
 
20´- Borg de 7-8 

12 
13 
 
20´- Borg de 7-8 

14 
15 
 
20´- Borg de 7-8 

18 
 
20´- Borg de 7-8 

19 
20 
 
20´- Borg de 7-8 

21 
22 
 
20´- Borg de 7-8 

25 
 
20´- Borg de 7-8 

26 
27 
 
20´- Borg de 7-8 

28 
29 
 
20´- Borg de 7-8 

 
 
Junho 2009 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
1 
20´- Borg de 7-8 

2 3 
20´- Borg de 7-8 

4 5 
20´- Borg de 
7-8 

8 
20´- Borg de 7-8 

9 10 
Feriado 

11 12 
20´- Borg de 
7-8 

15 
20´- Borg de 7-8 
Avaliações finais 

16 
Avaliações 
finais 

17 
20´- Borg de 7-8 
Avaliações finais 

18 
Avaliações 
finais 

19 
20´- Borg de 
7-8 
Avaliações 
finais 

22 
Avaliações finais 

23 
 

24 
Feriado 

25 
Avaliações 
finais 

26 
Avaliações 
finais  

29 
Avaliações finais 

30 
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O método de treino aeróbio utilizado no programa da Caminhada, 

caracterizou-se por ser um método contínuo uniforme nos meses de 

Novembro, Dezembro, Janeiro e a partir de 20 de Abril até Junho, pois a 

intensidade encontrou-se inalterável durante a Caminhada, tal como se verifica 

na Tabela 8. Nas outras aulas, foi utilizado o método contínuo variado pela 

modificação de intensidade na própria Caminhada.  

Segundo Castelo et al. (2000) ambos os métodos se caracterizam por 

exercícios de longa duração sem interrupções. De acordo com o mesmo autor, 

o método contínuo uniforme caracteriza-se por esforços de longa duração e 

intensidade constante. As principais adaptações a este método são a 

adaptação funcional dos sistemas orgânicos, relacionados com o transporte de 

oxigénio, tais como o VS, cavidades cardíacas e capilarização; a economia do 

gesto e a tolerância ao trabalho monótono. Castelo et al. (2000) referem ainda 

que o método contínuo variado, apresenta esforços de longa duração (20 

minutos a 2 horas) procedendo a variações de intensidade. 

No caso do programa da Caminhada, o tempo realizado foi de 24 a 25 

minutos e, neste caso, os objectivos centraram-se na adaptação à variação da 

solicitação metabólica (lipídica e de hidratos de carbono), na capacidade de 

compensação da lactatémia durante as fases de carga de intensidade baixa e 

média, na capacidade e percepção de alterar ritmos de execução, no aumento 

das reservas de glicogénio, no aumento do VO2máx através da capilarização e 

do rendimento cardíaco e por fim, no incremento do limite anaeróbio. 

Ao longo do ano, a intensidade da Caminhada oscilou de 5-6 (intensa) até 

7-8 (muito intensa) na escala de Borg adaptada (Day, Mcguigan, Brice, & 

Foster, 2004), ou seja, o objectivo centrou-se em fazer com que os alunos 

caminhassem  num nível muito intenso durante 20 minutos, tal como sugere o 

American College of Sports Medicine & American Heart Association (2007). 

Segundo esta entidade, o exercício aeróbio deve ser efectuado 3 vezes por 

semana, durante um mínimo de 20 minutos com CEP 7-8 ou intensidade 70-

85% FCres.  

Optou-se por iniciar o programa com intensidade com CEP 5-6 na escala 

de Borg adaptada e com duração progressivamente crescente até que se 
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conseguisse tolerar os 30 minutos (19 Janeiro). Após se atingir este patamar, 

diminuiu-se o volume através da redução do tempo de duração da caminhada, 

incrementando-se simultaneamente a intensidade até 85% da FCres. 

Castelo et al. (2000) sugerem que, quando se procura um processo de 

adaptação a longo prazo, ou seja, uma adaptação passível de provocar 

alterações funcionais e estruturais relevantes, aumenta-se sobretudo o volume. 

Para além disso, quando se torna necessário aumentar a carga de treino, a 

primeira componente a adicionar deve ser o volume, de forma a que se 

verifiquem variações adaptativas necessárias para uma evolução posterior dos 

rendimentos desportivos (Castelo et al., 2000). Todavia, a intensidade é o 

factor preponderante na estimulação e desenvolvimento do rendimento sobre a 

base funcional criada pelo volume (Castelo et al., 2000). Na planificação da 

Caminhada verificou-se então que, ao longo do tempo, houve um incremento 

de tempo na caminhada, passando de 20 minutos, para 25 minutos e por fim, 

30 minutos sempre em 5-6 na escala de Borg adaptada. Posteriormente a este 

aumento da duração é que se partiu para um incremento da intensidade 

juntamente com a diminuição de tempo. Neste momento, a Caminhada passou 

para um total de 25 minutos e com uma intensidade alternada entre 5-6 e 7-8 

na escala de Borg adaptada, terminando-se o ano lectivo com decréscimo no 

tempo, ou seja, 20 minutos de Caminhada e a uma intensidade uniforme de 7-8 

na escala de Borg adaptada. 

Na primeira etapa do programa da Caminhada, de 6 semanas, a 

Caminhada foi de 15 a 25 minutos numa intensidade leve a moderada, 60-70% 

FCres e, respectivamente CEP de 5-6 da escala de Borg adaptada (Day, 

Mcguigan, Brice, & Foster, 2004). Neste momento pretendeu-se que o aluno se 

adaptasse ao exercício, pelo que, ainda não se encontrava de acordo com as 

recomendações do American College of Sports Medicine (2007) a nível de 

intensidade de Caminhada para os 3 dias de actividade física. Apesar disso, 

Haennel & Lemire (2002) afirmam que os níveis moderados de actividade física 

regular estão associados com menores taxas de mortalidade de idosos. 

No entanto, pretendeu-se que os alunos alcançassem intensidades de 

moderada a vigorosa na Caminhada. Neste sentido, na segunda etapa, de 24 
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semanas, a Caminhada foi de 20-30 minutos numa intensidade moderada a 

vigorosa (70-85% FCres) e respectivamente 7-8 na escala de Borg adaptada 

(Day, Mcguigan, Brice, & Foster, 2004), no sentido de se aproximar das 

recomendações do American College of Sports Medicine (2007). 

Para Powers & Howley (2000), as melhorias da função cardiorespiratória 

ocorreram quando a intensidade foi de 50% a 85% de VO2máx ou 50 a 85% de 

FCres. De acordo com os mesmos autores, o limiar da intensidade de um efeito 

de treino para os indivíduos que se encontram na extremidade inferior para 

função cardiorrespiratória é de aproximadamente 50% do VO2máx e na 

extremidade superior podem trabalhar a 85% do VO2máx para alcançar estes 

objectivos (Powers & Howley, 2000). Como referem os mesmos autores, para a 

maioria dos indivíduos, 60% a 80% do VO2máx parece ser uma faixa adequada 

para alcançar os objectivos da função cardiorespiratória. Neste sentido, o 

programa da Caminhada esteve a trabalhar dentro dos parâmetros para a 

capacidade cardiorespiratória e pretendeu atingir e manter a extremidade 

superior (85% do VO2máx) que se deve alcançar para este objectivo.  

Geralmente, baixos estímulos levam a baixos efeitos, e grandes estímulos 

tendem a grandes efeitos (American College of Sport of Medicine, 1998). Logo, 

treinos aeróbios realizados numa frequência de 2 vezes por semana, a menos 

de 40-50% do VO2máx, e por menos de 10 minutos não são estímulos 

suficientes para desenvolver e manter a capacidade aeróbia de idosos 

saudáveis (American College of Sport of Medicine, 1998).  

Com o treino aeróbio, os idosos apresentam várias alterações 

cardiovasculares (American College of Sport of Medicine, 1998): 

Relativamente ao VO2máx, Mazzeo et al. (1998) referem que os idosos 

demonstram um incremento de 10 a 30% no VO2máx, estando dependente da 

intensidade do treino, pois o treino com intensidade leve patenteia pouca ou 

nenhuma alteração.  

De acordo com os mesmos autores, também surge um incremento no 

volume diastólico final ventricular esquerdo para aumentar o volume de 

ejecção, ou seja, a quantidade de sangue ejectada a partir de um ventrículo 

durante a contracção cardíaca, bem como, para o incremento do DC máximo e 
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VO2máx com este tipo de treino (Mazzeo et al., 1998). Os mesmos autores 

defendem que as melhorias registadas no enchimento diastólico se verificam 

tanto em repouso como durante o exercício. 

Além disso, também induz uma menor rigidez arterial no idoso treinado 

em exercício aeróbio, possivelmente diminuindo a pós-carga, ou seja, a 

pressão que os ventrículos têm que exercer para ejectar o volume sanguíneo, e 

ajudando ainda a incrementar o VS máximo (Mazzeo et al., 1998). 

No que diz respeito à FCmáx, Carvalho & Mota (2002) consideram que a 

diminuição da FCmáx atribuível à idade (5 a 10 batimento por minuto/década) 

não é alterável com o treino.  

Por outro lado, com o envelhecimento a qualidade da passada é afectada. 

A característica mais evidente da marcha do idoso é a sua maior lentidão, 

alterando-se o comprimento e a frequência de passada, e registando-se a 

menor elevação do calcanhar relativamente ao solo, fazendo com que se 

modifique a velocidade da marcha (Judge, Qunpuu, & Davies III, 1996). Com o 

envelhecimento, a velocidade da marcha tende a recorrer ao aumento da 

cadência, ao passo que os jovens preferem incrementar o comprimento da 

passada (Ferrandez, Pailhous, & Durup, 1990). Provavelmente, os idosos não 

optam por ampliar o comprimento da passada, pelo facto de serem menos 

flexíveis e pelo facto de o seu equilíbrio estar comprometido. Como tal, os 

idosos privilegiam uma maior permanência dos dois pés em contacto com o 

solo (Carvalho & Soares, 2004). Neste sentido, durante as aulas trabalhou-se 

diferentes formas de caminhar (ritmos e comprimentos da passada diversos) 

para contrariar este fenómeno associado ao envelhecimento. 

Com o programa da Caminhada pretendeu-se ainda verificar resultados a 

nível funcional do idoso. Como tal, Melzer, Benjuya, & Kaplanski (2003) 

consideram que caminhadas regulares em idade avançada não só mantêm 

e/ou melhoram a força muscular, a massa óssea, o sistema cardiovascular, a 

resistência, a hipertensão arterial, como também mantêm a estabilidade 

postural, o controlo da postura, do equilíbrio e a diminuição de episódios de 

quedas. Além disso, os mesmos autores concluíram que a caminhada promove 

ainda a qualidade de vida do idoso e retarda a incapacidade associada ao 
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envelhecimento. De acordo com os mesmos autores, através da caminhada há 

também uma melhoria na velocidade em subir escadas, em lidar com tarefas 

cognitivas e tarefas na posição de pé.  

Pelo facto das DCV serem a maior causa de morte em homens e 

mulheres idosas, o efeito do treino aeróbio sobre os factores de risco para DCV 

é de fundamental importância. 

Deste modo, pretendeu-se que os efeitos do treino aeróbio reduzissem os 

factores de risco para DCV mais relevantes, como a hipercolesteromia, 

hipertensão, diabetes e obesidade. 

Os idosos tendem a melhorar o perfil das lipoproteínas lípidicas 

plasmáticas com o treino (Mazzeo et al., 1998). As melhorias incluem 

decréscimo nos níveis plasmáticos de triglicerídeos, incremento nos níveis de 

colesterol plasmático de HDL (Haennel & Lemire, 2002; Mazzeo et al., 1998) e  

aumento do HDL-2 e na relação colesterol:HDL (Mazzeo et al., 1998). 

Haennel & Lemire (2002) encontraram relação entre o aumento do 

colesterol HDL e a diminuição nos triglicéridos, com o aumento do gasto 

energético. 

No que diz respeito à qualidade e à quantidade exacta de esforço 

necessário para aumentar o colesterol HDL, ainda não existe uma definição 

bem sustentada (Haennel & Lemire, 2002). Os estudos que têm demonstrado 

um aumento do colesterol HDL aplicam exercício, envolvendo actividade 

moderada com um gasto energético entre 3350 a 4200 Kilojoules por semana 

(Haennel & Lemire, 2002). Os mesmos autores defendem que algumas 

evidências sugerem que actividade vigorosa leva ainda a benefícios adicionais. 

A actividade física regular moderada é considerada eficaz na redução da 

pressão arterial em indivíduos normotensos e hipertensos (Haennel & Lemire, 

2002). O efeito da actividade física na descida da pressão arterial nos 

indivíduos normotensos é pequeno, mas significativo, contudo, em 

contrapartida o efeito é mais pronunciado em indivíduos hipertensos (Haennel 

& Lemire, 2002). 

No que se refere especificamente ao treino aeróbio, parece reduzir a 

pressão arterial (Haennel & Lemire, 2002). Os mesmos autores consideram 
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que a actividade a uma intensidade leve a moderada é tão eficaz como o 

exercício vigoroso na redução da pressão arterial. De acordo com um estudo 

realizado com idosos hipertensos registou-se que o treino a 50% do VO2máx 

promove diminuição na pressão arterial igual ou maior que o treino a 70% 

(Mazzeo et al., 1998). Num outro estudo da mesma autora, realizado com 

idosos hipertensos, verificou-se que o treino a 40-50% do VO2máx reduziu a 

pressão arterial, contudo, em subsequente treino a 50-60% do VO2máx a 

pressão arterial reduziu pouco (para refs. ver Mazzeo et al., 1998). Portanto, 

parece que o treino de intensidade leve a moderada é efectivo para reduzir a 

pressão arterial em indivíduos idosos hipertensos (Mazzeo et al., 1998). 

A actividade física regular parece diminuir o risco de desenvolver diabetes 

tipo II e há uma relação inversa entre quantidade de actividade física (Kilojoules 

por semana) e redução do risco de desenvolvimento do tipo II (Haennel & 

Lemire, 2002).  

Estudos de intervenção em indivíduos idosos indicam que o treino aeróbio 

é associado com menores níveis no jejum e insulina plasmática estimulada 

pela glicose, assim como, com uma melhoria da tolerância a glicose (se 

inicialmente reduzida) e sensibilidade a insulina (Mazzeo et al., 1998). Por 

outro lado, de acordo com mesmos autores verificam-se que as melhorias 

evidentes no metabolismo da insulina e da glicose ocorrem antes mesmo de 

surgirem alterações no peso ou na composição corporal. Por sua vez, 

considera-se que a actividade física com intensidade moderada, melhora o 

controle glicémico, contudo, a magnitude da melhoria é geralmente modesta 

(Haennel & Lemire, 2002). 

Por outro lado, embora a actividade física regular esteja associada à 

redução de gordura abdominal e visceral e à prevenção de ganho de peso ao 

longo do tempo, não há provas suficientes para determinar uma relação dose-

resposta (Haennel & Lemire, 2002). 

Contudo, sabe-se que através do treino aeróbio, há uma melhoria da  

composição corporal nos idosos e, de acordo com estudos diversos, a 

alteração mais consistente é uma redução de 1% a 4% na percentagem de 

gordura corporal total com o exercício, mesmo se o peso corporal for mantido 
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(Mazzeo et al., 1998). Além disso, um estudo de Schulman et al. (1994)  

registou que a gordura intra-abdominal diminuiu 25% no idoso que perdeu 

apenas 2,5kg de peso corporal com o exercício. Este facto é relevante, pois a 

gordura intra-abdominal é o depósito de gordura corporal que mais aumenta 

com o envelhecimento e está associada com outros factores de risco para DCV 

(Mazzeo et al., 1998). 

Neste sentido, o exercício pode ser usado como parte de um programa de 

perda de peso, pois pode servir para manter uma maior massa corporal magra 

e uma maior taxa metabólica de repouso, resultando numa gordura corporal 

ideal (Karvonen & Vuorimaa, 1988; Powers & Howley, 2000). De acordo com 

os mesmos autores, o factor fundamental envolvido no gasto calórico é o 

trabalho total realizado, de modo que, o exercício de baixa intensidade e de 

longa duração é tão bom quanto o exercício de alta intensidade e de curta 

duração. No exercício de baixa intensidade (25% do VO2máx), os ácidos 

gordos são mobilizados da periferia para o fornecimento da maior parte do 

substrato utilizado e auxiliam na manutenção do balanço de gorduras. No 

entanto, por outro lado, actividades mais intensas, de aproximadamente 65% 

do VO2máx incrementam o VO2máx e os indivíduos também podem ser 

beneficiados com a utilização de altas taxas de calorias e de gorduras (Powers 

& Howley, 2000), que foi o caso do programa da Caminhada do início do ano 

lectivo até Janeiro (na primeira etapa), em que se trabalhou entre 50 e 70% do 

VO2máx.  

No programa da Caminhada pretendeu-se atingir os 70% a 85% do 

VO2máx. De acordo com Powers & Howley (2000), os programas de treino que 

usam exercícios de alta intensidade (cerca de 85% VO2máx), de forma 

intermitente, induzem maior redução da espessura das dobras cutâneas, 

apesar dos hidratos de carbono representarem uma grande fracção do 

suprimento energético.  
Deste modo, apesar de o exercício aeróbio não ser tão eficaz na 

prevenção de perda de força muscular associada ao envelhecimento, é lhe 

reconhecido grandes benefícios no abrandamento da perda da capacidade 
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aeróbia, na redução da hipertensão e da hipercolesteromia, da diabetes tipo II 

e do risco de DCV (Taylor et al., 2004). 
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3.3.5. Planos de Aula do Grupo da Caminhada 
 
Os planos de aula das diferentes sessões de exercício físico estão de 

acordo com os objectivos gerais inseridos no planeamento anual. 

Uma vez que a leccionação deste grupo de idosos foi partilhada por mim 

e pelos alunos de licenciatura, neste relatório irei apresentar os planos relativos 

às aulas por mim leccionadas e planeadas, bem como, aquelas que foram 

planeadas pelos alunos de licenciatura e leccionadas por mim em conjunto com 

eles. As aulas planeadas por mim apresentam o meu nome no local do 

professor, no plano de aula, ao passo que as outras não têm indicação de 

professor.  
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Aula nº:3      Data: 7.11.2008       Hora: 15h30-16h30         Local: Gin. Rítmica Professora: Maria Spratley 

Objectivos da aula: capacidade cardiovascular, treino 
para teste 6`, trabalho de equilíbrio 

Material: 6 arcos, papagaio 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

Aquecimento 

Andar em circulo no sentido horário, executando os seguintes movimentos à 
ordem do professor: 

• Passos grandes/pequenos 
• em bicos dos pés/calcanhares 
• Elevação dos joelhos e bater palmas baixo joelhos 
• Deslocamento lateral, adução/abdução dos MS 
• Andar para trás 
• Andar “rápido” 

7’ 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

Mobilização 
Articular 

Em círculo: 
 mobilização articular: 

• Rotação lateral da cabeça (esq / dir) 
• Circundução dos MS (frente / 

trás)/pulsos/quadril/joelhos/tornozelos 

3’ 

 
Resistência 

Aeróbia 

Teste dos 6 min 
Alunos circulam à volta dum quadrado delineado com arcos 8’ 

Relembrar nomes 
“Relembrar nomes” 
Em círculo, cada 1 executa um gesto e nome e todos repetem. Todos 
alunos executam 

5` 

Resistência 
Aeróbia 

Percorrer durante 15`o percurso demarcado por arcos na escala 5-6 de Borg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15` 

Hidratação Momento de hidratação 2` 

Equilíbrio 

Dançar ao som da música e quando esta parar realizar uma posição de 
equilíbrio com MI direito e esquerdo (5 segundos) 
Variante: quando música pára 1 aluno realiza posição e outros imitam 

8` 

P
a

rt
e

 F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

Força MS 3x10 repetições com papagaio 7` 

P
a

rt
e

 F
in

a
l 

Relaxamento 
Com os alunos dispostos em círculo, realizar alongamentos principais 
articulações 

5’ 

                                                        5 
        4 
 
                                              3 
                                                
       2                                             
                                                      1 
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Aula nº:4                Data: 10.11.2008                                Hora: 15h30-16h30                              Local: Gin. Rítmica 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia; 
Socialização na “Festa do Magusto”. 

Material: Aparelhagem 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

Mobilização 
Articular 

Os alunos caminham em torno de um percurso em forma de quadrado delimitado 
por cones e realizaram os seguintes exercícios: 

• Caminhar sobre a parte interior dos pés 
• Caminhar sobre a parte exterior dos pés 
• Caminhar nas pontas dos pés 
• Caminhar com os calcanhares 
• Caminhar em passos largos 
• Caminhar em passos curtos e rápidos 
 

5’ 

P
a

rt
e

 
F

u
n

d
a

m
e

n
ta

l 

 
Resistência 

Aeróbia 
Caminhada 15’ 

P
a

rt
e

 F
in

a
l 

Relaxamento Socialização na festa do Magusto com as restantes turmas de idosos.  
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Aula nº:6      Data: 14.11.2008       Hora: 15h30-16h30         Local: Gin. 
Rítmica Professora: Maria Spratley 

Objectivos da aula: capacidade cardiovascular, 
trabalho de equilíbrio e força (core e MS) 

Material: 8 arcos e 17 bolas 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

Aquecimento 
Geral 

Em xadrez: 
Marcha ao som da música, marcando 8 tempos. O exercício é realizado em 
várias direcções e juntando movimento de MS. 
 

7’ 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

Mobilização 
Articular 

Em Xadrez: 
• Rotação lateral da cabeça (esq / dir) 
• Circundução dos MS (frente trás)/ pulsos/ quadril/ joelhos/ 

tornozelos 

3’ 

Resistência 
Aeróbia 

Percorrer durante 20`o percurso demarcado por arcos na escala 5-6 de Borg 
Percurso 
0-5` - percurso B elevar joelhos/B,C e D normal 
5-10` - percurso B passo gigante 
10-15`- percurso B marchar 
15-20`- percurso B calcanhares às nádegas 

22` 

Hidratação Momento de hidratação 3` 

Equilíbrio 
Trabalho Core 
(abdominais 
superficiais, 
profundos e 

períneo) 

Sentados no palco, cada um com uma bola 
- bola na mão e chegar aos pés 5x 
- bola no chão colocar 1 pé por cima, outro e os 2 2x10 direita+2x10 esq+2x 
15`` 2 pés 
-  bola passar por baixo dos joelhos (elevar joelhos) 2x10 
- bola entre MI e apertar 2x10+10`` 
- bola na mão elevar joelhos para tocar na bola 2x10 
- bola cima cabeça 10`` 
- bola á frente 10`` 

10` 

P
a

rt
e

 F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

Coordenação 
Força MS 

Grupos de 4 com uma bola. 2 a 2 percorrem um trajecto demarcado com 
cones até ao espelho, ai realizar 3 flexões de braços na barra do espelho, 
apanham a bola que está no arco e voltam para local inicia (A), onde 
passam a bola aos colegas que fazem o mesmo trajecto, deixando a bola no 
arco, junto ao espelho (E).  
Variantes: Bola na testa 
                  Bola no ombro direito 
                  Bola no ombro esquerdo 
                  Bola nas costas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10` 

P
a

rt
e

 F
in

a
l 

Relaxamento 
2 a 2, espelhados  pelo espaço, os alunos realizam o jogo do espelho, ao 
som da música. 5’ 

E                                                                                      
A 
 
                                                                                        
A 
                                                                                       
A 
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Aula nº:7      Data:  21.11.2008       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. 
Rítmica Professora: Maria Spratley 

Objectivos da aula: capacidade cardiovascular, 
trabalho de velocidade de reacção, força MS e zona 
pélvica 

Material: 8 arcos 17 folhas de jornal, 10 coletes e 
17 bolas 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

Aquecimento e 
Coordenação 

 

Grupos de 4 com uma bola. 2 a 2 percorrem um trajecto demarcado com 
cones até ao espelho e voltam, onde passam a bola aos colegas que fazem 
o mesmo trajecto. Os alunos “parados” estão a marchar e a bater palmas. 
Variantes: bola nas mãos em cima cabeça (frente a frente) 
                  Bola na testa 
                  Bola no ombro direito 
                  Bola no ombro esquerdo 
                  Bola nas costas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10` 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

 
Mobilização 

Articular 

Em círculo, cada aluno com uma bola, realizar uma sequência de 
movimentos lentos e mobilidade articular 

3’ 

Resistência 
Aeróbia 

Percorrer durante 20`o percurso demarcado por arcos na escala 5-6 de Borg 
A professora vai dando coletes aos alunos para realizarem uma volta mais 
intensa e ao fim de uma volta os alunos devolvem o colete e mantêm o seu 
ritmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22` 

Hidratação Momento de hidratação 3` 

Velocidade de 
reacção 

“Dança do jornal”: os alunos espalhados pelo ginásio. Dança ao som da 
música, quando esta parar colocar o jornal no local indicado pela professora 
(em cima da cabeça ou no chão). 

7` 

P
a

rt
e

 F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

Força zona 
pélvica 

Deitados no chão em decúbito dorsal, com uma bola entre joelhos com 
mãos do lado do corpo e contrair músculos da zona pélvica  

5` 

P
a

rt
e

 F
in

a
l 

Relaxamento 
Deitados no chão em decúbito dorsal, respirar profundamente e relaxar ao 
som da música e de imaginar o que a professora vai propondo. 
Professora conta uma “história” para relaxar e imaginar 

5’ 

E                                                                                      
A 
 
                                                                                        
A 
                                                                                       
A 

                            Espelho                                   
 
                                                                                         
     
                                                                                

P 
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Aula nº:8      Data:  24.11.2008       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. Rítmica 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia; 
Criar espírito de equipa e interacção. 

Material: Molas da roupa, folhas de jornal, 
elásticos coloridos, aparelhagem. 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

Activação Geral 

Exercício 1: 
“Jogo das Molas”- Os alunos encontram-se dispersos pelo pavilhão. A cada 
aluno serão dadas 4 “molas da roupa”, estes têm que prender as molas nos 
seus companheiros, no tempo pré-definido pelas professoras. As molas uma 
vez postas não podem ser retiradas, o vencedor será o aluno com menos 
molas presas. 
 
Exercício 2: 
“Jogo do Jornal”- As folhas de jornal em número inferior aos alunos, estarão 
espalhadas pelo chão. Os alunos dispostos aleatoriamente pelo pavilhão 
dançam ao som da música, quando esta pára cada aluno tem que tocar com 
o pé na respectiva folha. No seguimento do jogo vão sendo retiradas folhas, 
o aluno que não consegue tocar, sai do jogo e realizará alongamentos.  

10’ 
 
 
 
 
 
 

15´ 

P
a

rt
e

 F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

Resistência 
Aeróbia 

Caminhada: 
Os alunos caminham normalmente pelo percurso (rectângulo) durante os 
primeiros 4 minutos. Sucessivamente, de 4 em 4 minutos será introduzida 
uma componente na caminhada na respectiva recta, sendo só realizada 
durante os 4 minutos:  
Caminhar depressa; 
Caminhar a elevar os joelhos; 
Caminhar com passos amplos; 
Caminhar com passos laterais. 
 
Pausa para beber água. 
 

20’ 

P
a

rt
e

 F
in

a
l 

Relaxamento 

Alongamento dos principais músculos solicitados através de uma técnica 
usada nas artes marciais –“ Pomeses”. 

 10’ 
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Aula nº: 9     Data:  28.11.2008       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. 
Rítmica Professora: Maria Spratley 

Objectivos da aula: capacidade cardiovascular, 
velocidade de raciocínio e velocidade de reacção Material: arcos pequenos com 4 cores 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

Aquecimento e 
Coordenação 

 

Esquema de aeróbica:  
-Step toutch  
-Sobe joelho  
-Passo em V  
-Marcha 

7’ 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

 
Mobilização 

Articular 

Em círculo: 
 mobilização articular: 

• Rotação lateral da cabeça (esq / dir) 
• Circundução dos MS (frente / trás) 
• Circundução dos pulsos 
• Circundução do quadril 
• Circundução dos joelhos 
• Circundução dos tornozelos 

5’ 

Resistência 
Aeróbia 

Caminhada: 
 

Os alunos caminham normalmente pelo percurso durante os primeiros 4 
minutos. Sucessivamente, de 4 em 4 minutos será Variado. 

  

25` 

Hidratação Momento de hidratação 5` 

P
a

rt
e

 F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

Velocidade de 
reacção, 

interacção 

“Jogo dos “círculos inversos”: os alunos formam 2 círculos (1 interior e outro 
exterior). Quem está fora do círculo faz sempre o que o professor manda, 
quem está no interior do círculo faz o contrário daquilo que é indicado pelo 
professor. 

10` 

P
a

rt
e

 F
in

a
l 

Relaxamento 

Com os alunos dispostos em círculo, realizar alongamentos principais 
articulações 
Ao mesmo tempo que se realizam os alongamentos é também 
realizado um jogo de palavras um todo s os alunos devem estar 
atentos ao professor que ira indicar uma letra e todas as pessoas 
uma a uma terão de dizer palavras começadas por essa letra sem 
que nenhuma palavra seja repetida ( Ex: nomes de cidades) 

5’ 

Variantes: 
Caminhar depressa; 
Caminhar a elevar os joelhos; 
Caminhar com passos amplos; 
Caminhar com passos laterais. 
Trocar de sentido e repetir tudo e 
aos 10 minutos trocar de círculo.   
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Aula nº:11      Data: 12.12.2008       Hora: 15h30-16h30         Local: Gin. 
Rítmica Professora: Maria Spratley 

Objectivos da aula: capacidade cardiovascular, 
trabalho de coordenação, força e equilíbrio 

Material: 23 arcos, 6 cordas, 23 steps 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

Aquecimento e 
Coordenação 

 

“Dança dos arcos”: ao som da música, cada aluno com um arco à volta do 
corpo vai dançar com arco: 
- cinta (rotação) 
- peito 
- joelhos 
- baixar e elevar 
- cima cabeça 
- Adução e abdução no plano horizontal e frontal 
- passar arco pelos pés 

7` 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

 
Mobilização 

Articular 
Em círculo, cada aluno com o arco, realizar uma sequência de movimentos 
lentos de mobilidade articular 

3’ 

Resistência 
Aeróbia 

Percorrer 20` na escala 5-6 Borg, uns dentro e outros fora da corda 
Variantes: 
3`andar normal 
30`` marcha no local 
3`contar nr. de passos por volta 
30`` joelho ao peito no local 
3` trocar  
30``andar rápido 
3` 10 passos grandes+ 10 passos pequenos 
30`` trocar 
3`contar nr. de passos por volta e comparar 
30`` andar lado 
30`` andar para outro lado 
2`andar normal 

20` 

Hidratação Momento de hidratação 5` 

Coordenação Cada um com um Step em xadrez realizar uma coreografia 5` 

P
a

rt
e

 F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

Força e Equilíbrio 

2 a 2 vão realizar 2 séries em circuito 
-2x7 de mão dada saltos na vertical um aluno e depois o outro 
- 2x12 na barra realizar flexão braços  
- 2x12 agachamentos na barra 
-2x frente a frente com espaço, todos de olhos fechados com pés juntos 
(15``). Na 2ª x com um joelho levantado e depois trocar joelho (10``+10``)  

10` 

P
a

rt
e

 F
in

a
l 

Relaxamento 2 a 2 alongar grupos musculares trabalhados na aula 5’ 
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Aula nº: 12     Data: 15.12.2008       Hora: 15h30-16h30         Local: Gin. 
Rítmica Professora: Maria Spratley 

Objectivos da aula: capacidade cardiovascular, 
trabalho de coordenação, agilidade e ritmo Material: 23 folhas de jornal, 4 arcos, 23 steps 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

Aquecimento e 
Coordenação 

 

Cada aluno com um jornal movimentar no ginásio, realizando: 
- calcanhares nádegas 
- movimentos laterais 
- passos pequenos com jornal na cabeça 
- passos grandes com jornal nas mãos e estas cima cabeça 
- passos normais com troca de jornal entre mãos 
- passos normais e circular jornal pela bacia 
- passar jornal por baixo dos joelhos (elevar joelhos) 
- jornal pousado na mão e trocar jornal com colega 
- caminhar e fazer bola de jornal 

10` 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

 
Mobilização 

Articular 
Em círculo, cada aluno com um jornal realizar uma sequência de 
movimentos lentos de mobilidade articular 3’ 

Resistência 
Aeróbia 

Percorrer 20` na escala 5-6 Borg. 
Variantes:                                                                                
0-5`- todos no sentido dos ponteiros do relógio 
5`-8`- “retirar bolas jornal” grupos previamente organizados distribuem-se 
pelos seus arcos e os alunos do arco amarelo retiram as garrafas do arco      
verde e colocam no seu arco. Os alunos do arco verde retiram garrafas do 
arco amarelo e colocam no seu arco. O grupo do arco vermelho e azul 
realiza o mesmo. 
8`-10`- todos no sentido contrário aos ponteiros do relógio 
10`-12`- andar rápido 
12`-15`- “retirar bolas jornal”, iniciando no seu arco 
15`-17`- andar normal 
17`-18`- andar bicos pés 
18`-19`- andar calcanhares 
19`-20`-andar inversão e eversão 

22` 

Hidratação Momento de hidratação 5` 

Coordenação e 
ritmo 

Cada um com um Step em xadrez realizar uma coreografia 5` 

P
a

rt
e

 F
u

n
d

a
m

e
n
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Agilidade e 
coordenação 

Espalhados pelo ginásio, 5`- Com bola de jornal na mão os alunos vão 
dançar ao som da música. 5`- 2 a 2 os alunos vão passar 1 bola com 2 
mãos, mão direita, mão esquerda, por cima e igual com duas bolas.  

10` 

P
a

rt
e

 F
in

a
l 

Relaxamento 
Em círculo, 2 a 2 alongar grupos musculares trabalhados na aula com bola 
de jornal na mão 5’ 



3.3. Grupos da Caminhada  
 

210 

Aula nº:13      Data: 19.12.2008       Hora: 15h30-16h30         Local: Gin. 
Rítmica Professora: Maria Spratley 

Objectivos da aula: capacidade cardiovascular, 
trabalho de coordenação, agilidade e ritmo 

Material: 7 arcos, 5 cones, 4 colchões 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

Aquecimento e 
Coordenação 

 

Alunos percorrem o ginásio num quadrado:                    A 
A- passar arcos 
B- contornar cones                                                   B              D 
C- passar por cima de colchões 
D- andar rápido                                                                C 

10` 

P
a

rt
e

 I
n
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ia

l 

 
Mobilização 

Articular Em círculo realizar movimentos de mobilidade articular 5’ 

Resistência 
Aeróbia 

Percorrer 20` na escala 5-6 Borg. 
Variantes:       
                                                                          
0-5`- todos no sentido dos ponteiros do relógio 
5`-12`- no local A passar pontas pé sobre arcos  
12`-15`- no B contornar os cones  com mãos atrás das costas 
15`-trocar sentido 
15`-17`- andar rápido 
17`-20`-em D atravessar os colchões sem calcar 

20` 

Beber água Momento de hidratação 5` 

P
a

rt
e

 F
u

n
d

a
m

e
n
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Agilidade e 
coordenação 

Em cima dos colchões (2 em cada), de olhos fechados em posição estática 
durante 15``: 
-pés juntos 
- Um pé à frente do outro em fila 
- bicos de pés 
- apoiado só num pé (perna livre flectida  afrente, atrás, ao lado) 

10` 

P
a

rt
e

 F
in

a
l 

Relaxamento 2 a 2 jogo do espelho 5’ 
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Aula nº:14      Data:  9.01.2009       Hora: 15h30-16h30         Local: Gin. 
Rítmica Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia; 
velocidade de reacção, memória e coordenação 

Material: Aparelhagem, colchões, raquetes 
badminton,  bolas de ténis, 5 cones 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

 
 
 

Activação Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilidade 
Articular 

Gincana da raquete com bola: 
1-pegam numa bola de ténis e numa raquete que está na mesa 1. 
Equilibram a bola sobre a raquete com mão direita até 2ª mesa. Pousam a 
boa e raquete noutra mesa. 
2- Passam sobre os colchões equilibrando, quando chegam à 3ª mesa 
fazem 1 série de 12 elevações do joelho 
3- Andar lateralmente para centro sala e voltar para mesa 3 
4- Regressar à mesa 2 em passos grandes  
5- Pegar na raquete e bola na mesa 2 e regressar à 1ª mesa equilibrando a 
bola sobre a raquete com mão esquerda.  
O exercício é realizado várias vezes. 
 
 
Cada um com uma raquete realizar mobilidade articular. 

 
 
 
 
 

15’ 
 
 
 
 
 
 
 

5` 

Resistência 
Aeróbia 

Caminhada: 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos caminham pelo percurso delimitado. 
 Ao longo da caminhada serão dadas instruções específicas de 3 em 3 
minutos, para que os alunos realizem exercício diferente. 
- linhas verde: andar lateralmente / elevar 4x calcanhares às nádegas+ 4x 
elevar MI esticado à frente / esticar MS à frente e acima 
- todos alunos para centro e calcar os colchões como step / calcar colchões, 
passar para frente e voltar de costas/ calcar o colchão com passos laterais. 

 
20’ 

P
a

rt
e

 F
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a
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n
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l 

 
Velocidade de 

reacção e 
socialização 

Os alunos formam 2 círculos. Jogo dos “círculos inversos”: os alunos 
formam 2 círculos (1 interior e outro exterior). Quem está fora do círculo faz 
sempre o que o professor manda, quem está no interior do círculo faz o 
contrário daquilo que é indicado pelo professor. 

10` 

P
a

rt
e

 F
in

a
l 

Relaxamento 

Em círculo, alongar grupos musculares trabalhados na aula e ao mesmo 
tempo cada um vai dizer uma palavra começada por uma letra pré-
determinada. 5’ 
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Aula nº:15      Data: 14.01.2009       Hora: 15h30-16h30         Local: Gin. 
Rítmica Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia; 
velocidade de reacção, memória e coordenação 

Material: Aparelhagem, steps, 4 cones 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

 
 
 

Activação Geral 
 
 
 
 

Mobilidade 
Articular 

Jogo das cores dos arcos 
Ao som da música os alunos imitam um animal que o professor previamente 
mencionou. Quando música pára o professor diz uma cor e os alunos têm 
de se colocar nos arcos dessa cor. 
 
 
 
Em círculo com arco realizam mobilidade articular. 

 
10’ 

 
 
 
 
 
 

5` 

Resistência 
Aeróbia 

Caminhada: 
Os alunos caminham pelo percurso delimitado. 
5`- normal 
5`- 1+3 normal e 2+4 rápido 
5`troca sentido normal 
5`- 1+3 normal e 2+4 rápido 
5`- 1+3 8x bicos pés+8x calcanhares 
      2- braços esticam à frente e para cima 
      4- braços esticam ao lado e para cima 

 
25’ 

  
Velocidade de 

reacção e 
confiança 

Jogo do robot: 
2 a 2, em fila. O aluno de trás comanda o robot. Se tocar no meio das costas 
o aluno da frente anda. Ao tocar no ombro direito o aluno da frente roda 
para direita e para esquerda igual. se tirar a mão o aluno pára. 
Variante: aluno da frente com olhos fechados 

5` 

P
a

rt
e

 F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

Equilíbrio 

Cada um com um step 
Realizam: 
-5 elevação frontal do MI. 
-5 elevação lateral do MI. 
-5 elevação à retaguarda do MI. 
-5 alternadamente 1 elevação frontal, lateral e à retaguarda. 
- igual com outro MI 
_ igual mas aguentar 10`` 

10` 

P
a

rt
e

 F
in

a
l 

Relaxamento Cada um com uma cadeira, em círculo realiza mobilidade articular. 5’ 

          1 
4                     2     
             
 
      
            3 
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Aula nº:16      Data: 16.01.2009       Hora: 15h30-16h30         Local: Gin. 
Rítmica Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia, 
do equilíbrio , memória e velocidade de reacção. 

Material: pratos cores , steps, 4 cones, 
aparelhagem. 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

 
 
 
 
 
 

Activação Geral 

Jogo dos pratos amarelo vermelho e verde: 
Os alunos partem todos de uma linha e estão todos a marchar no local. 
Quando o professor mostrar o prato verde os alunos terão que dar cinco 
passos para a frente, quando mostrar o prato amarelo o aluno dará dois 
passos para a frente e quando mostrar o vermelho terão que dar um passo 
atrás. Quem se enganar dará dois passos atrás. 
Variante: 
Prato verde- 4 passos para direita 
Prato amarelo- 4 passos para esquerda 
Prato vermelho – 4 passos para frente 
Mão- 4 passos para trás  

10` 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

Mobilidade 
Articular 

Em xadrez, virados para espelho, realizam mobilidade articular 5` 

Resistência 
Aeróbia 

Caminhada: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos caminham normalmente pelo percurso durante os primeiros 5 
minutos. Sucessivamente, será introduzida uma componente na caminhada 
na respectiva cor. 
             Braços esticam à frente e para cima 

Braços esticam ao lado e para cima 
Caminhar rápido; 

           Quando parar a música terão que se dirigir aos step’s (2filas, uma ao 
lado da outra) e passar por cima. 
 

25’ 

P
a

rt
e
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u

n
d

a
m

e
n
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l 

Equilíbrio 

Cada um com um step 
Realizam: 
-5 elevação frontal do MI. 
-5 elevação lateral do MI. 
-5 elevação à retaguarda do MI. 
-5 alternadamente 1 elevação frontal, lateral e à retaguarda. 
- igual com outro MI 
_ igual mas aguentar 10`` 

10` 

P
a

rt
e

 F
in

a
l  

 
Relaxamento 

Todos a dançarem individualmente.  
Quando parar a música, cada aluno procura um colega que tenha uma peça 
de roupa da mesma cor que a sua camisola e terá que lhe dar um abraço. 

5` 
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Aula nº:17      Data: 19.01.2009       Hora: 15h30-16h30         Local: Gin. Rítmica 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia; 
criar espírito de equipa e interacção, capacidade de 
reacção. 
 

Material: Raquetes, balões, pratos, steps,cones, 
aparelhagem. 
 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

 
 
 
 
 
 

Activação Geral 

Exercício 1: 
 
Jogo de badmington com balões: 

1. 1x1 tentar fazer 10 sustentações do balão. 
2. 2x2 tentar fazer 10 sustentações do balão. 

 
Exercício 2: 

 
 Aos pares dançam ao som da música. Á voz do professor os alunos 
realizam as tarefas solicitadas voltando a formar pares e continuando a 
dançar. Tarefas (juntar três joelhos, quatro cotovelos, cinco cabeças…) 
 
 

 
 

 
15’ 

 
 
 

5´ 

P
a

rt
e

 F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistência 
Aeróbia 

Caminhada: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Os alunos caminham normalmente pelo percurso durante os primeiros 4 
minutos. Sucessivamente, será introduzida uma componente na caminhada 
na respectiva cor. 

Caminhar a rodar os braços á frente/atrás, caminhar em pontas 
dos pés com os braços esticados para cima; 
 
Caminhar rápido; 
Caminhar por cima dos colchões de frente voltar de costas pelo 
chão e voltar a passar pelos colchões de frente 

 
           Quando o professor parar a música terão que se dirigir aos step’s e 
passar contornando primeiro e depois passando por cima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25’ 
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a

rt
e
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a
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Relaxamento 

 
Em círculo os alunos batem uma palma, alternadamente percorrendo um 
sentido. Sempre que um aluno bater duas palmas troca de sentido. 
Pretende-se que os alunos realizem o exercício o mais rápido possível. 
 

 
 
 

10’ 
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Aula nº:18      Data: 23.01.2009       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. 
Rítmica 

Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia, 
 criar interacção e capacidade de organização 

Material: 6 cones 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l  
Activação Geral 

 
 

Mobilidade 
Articular 

Jogo da rede de pesca: os alunos deslocam-se dentro dos cones e fogem 
dentro do espaço delimitado, havendo um aluno a caçar. A cada aluno caço 
a rede vai aumentando. 
 
Em xadrez, virados para espelho, realizam mobilidade articular 

 
10’ 

 
 

5` 
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e
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Resistência 
Aeróbia 

 

Caminhada: 
Alunos divididos em grupos por capacidades motoras. 
- 5` normal 
- 1`no lugar a elevar joelho ou trote 
- 4` a contar número de voltas e decorar 
- 1`marcha ou trote na parede com corpo inclinado 
- trocar de triângulo e 4`a contar número de voltas e verificar se fizeram 
mais ou menos que anteriormente (música mais acelerada) 
- 1`no lugar a elevar joelho ou trote 
- 4`fazer mm número de voltas para os que estão cansados e diminuir 
número de voltas para os alunos que se sentem bem 
- 1` marcha ou trote na parede com corpo inclinado 
- 1`marcha ou trote no local para explicar 
- 5`à volta do quadrado (dos 2 triângulos):e rectas normal e 1 recta rápida 
(andar rápido ou correr devagar para alunos mais apto que eu indico: 
Adriano, Manuel Oliveira, Emília, Lurdes, Dolores e Teresa Fernandes 
(montanhista)). 
- 5` 2 rectas rápidas andar, 2 rectas normais 

30’ 

 
 

 
Organização e 
momento lúdico 

Os alunos encontram-se divididos em grupos. Cada grupo desenhar letras 
ou números com o corpo. Depois da professora ou outro grupo adivinhar 
realizam o “telefone estragado”, numa fila o primeiro inventa uma palavra 
que tem de ser dita do aluno da frente para trás sem a repetir e no final o 
último diz a palavra alto para verificar se era a mesma do início. 

7’ 

P
a

rt
e

 F
in

a
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Relaxamento Em círculo, realizar mobilidade articular 

5` 
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Aula nº:20      Data: 26.01.2009       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. Rítmica 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia; 
Criar espírito de equipa, interacção e cooperação; 
Desenvolvimento das capacidades coordenativas. 

Material: Cones, coletes, pratos, apito, 
aparelhagem. 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

 
 
 
 
 
 

Activação Geral 

 
Exercício1: O jogo do Jornal: 
 
Os alunos andarão dispersos pelo pavilhão a dançar ao som da música, 
cada um com uma folha de jornal. 
Quando a música parar, as professoras indicarão uma zona do corpo na 
qual os alunos devem sustentar o jornal até que a música comece 
novamente. 

 
 

 
 
 

15’ 
 
 
 

P
a
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u
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n
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l 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistência 
Aeróbia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caminhada: Os alunos em grupos com coletes de cores diferentes 
caminham: 
- 5’ a caminhar normal; 
- Durante 4’ contar o número de voltas e decorar; 
- Durante 1’ no mesmo lugar realizar um exercício demonstrado pelas 
professoras (passo a frente palma a frente; passo atrás palma atrás); 
- 4´a contar o número de voltas e ver se deram mais ou menos para 
comparar; 
- 1’ a marchar no mesmo lugar para explicar o exercício seguinte; 
 - 5´ alternados com voltas rápidas e outras normais  
- Durante 5’ cada grupo de alunos com a mesma cor de colete, ao passarem 
pela recta dos cones pegam o cone da sua respectiva cor e dão 3 passos e 
voltam a colocar no chão (após os 5’ ver qual o grupo k tem percorreu mais 
distancia com os cones);  
- 1´a marchar para perceber qual vou a equipa vencedora e para explicar o 
próximo exercício; 
- 4’ a caminhar em que ao fim de 2’ ao som do apito a turma pára no mesmo 
local e faz o que as professoras demonstram (passo ao lado 
esquerda/direita e palma a cima da cabeça; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30` 
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Relaxamento 

 
• Os alunos em círculo circulam uma bola das seguintes formas:  
- De lado (esquerda e direita); 
- Por cima e por baixo de costas uns para os outros. 
 

 
 
 

10’ 

2 

4 

6 
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Aula nº 23:      Data: 30.01.2009       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. Rítmica Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia, 
 criar interacção e coordenação motora 
 

Material: arcos (diferentes cores), bolas (diferentes 
cores), 6 mecos pequenos, 4 cones 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

P
a

rt
e

 I
n

ic
ia

l 

 
Activação Geral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilidade 
Articular 

Alunos divididos em 4 filas viradas para professor. Vão realizar o que 
professor indica numa recta (são sempre realizados 2 exercícios, que troca 
meio da recta, onde tem um cone): 
- andar com braços esticados para cima e baixo no plano sagital/andar com 
braços em adução e abdução no plano horizontal 
- elevar joelhos peito/calcanhares nádegas 
- andar com passada pequena/andar passada grande 
- marcha no local e à palma do professor sair andar/costas 
- marcha no local e ao apito do professor dar passos grandes/passos 
pequenos 
- bicos pés/calcanhares 
- elevar joelho direito/elevar joelho esquerdo 
- calcanhar à nádega direito/calcanhar esquerdo à nádega 
- andar frente/costas 
- andar na lateral direita/andar lateral esquerda 
- abdução horizontal do mi direito dobrado/ abdução horizontal do mi 
esquerdo dobrado 
- adução horizontal do mi direito dobrado/ adução horizontal do mi esquerdo 
dobrado 
- à palma do professor andar rápido/passada grande 
 
 
Em xadrez, virados para espelho, realizam mobilidade articular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5` 
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Resistência 
Aeróbia 

 

Caminhada: 
Alunos divididos em grupos por capacidades motoras. 
- 5` normal 
- 1`no lugar a elevar joelho ou trote 
- 4`quando a música baixar os alunos têm de ir rapidamente: ao centro tocar 
rapidamente numa bola da cor q disser/tocar com pé no arco espalhado 
pelo ginásio/juntar com colega com mesma cor de roupa 
- 1`marcha ou trote na parede com corpo inclinado  
- trocar de sentido 
- 4` a contar número de voltas e decorar 
- 1`no lugar a elevar joelho ou trote 
- 4`a contar número de voltas e tentar fazer mais voltas 
- 1`no lugar a elevar joelho ou trote 
- 4`quando a música baixar os alunos têm de ir rapidamente: ao centro tocar 
rapidamente numa bola da cor q disser/tocar com pé no arco espalhado 
pelo ginásio/juntar com colega com mesma cor de roupa 
- 1` marcha ou trote na parede com corpo inclinado 
- 4` 2 rectas normais + 2 rectas laterais virados para centro 
 

 
 
 
 
 
 
 

30’ 

 
Organização e 
momento lúdico 

Os alunos encontram-se divididos em grupos. Cada grupo realiza o 
“telefone estragado”, numa fila o primeiro inventa uma palavra que tem de 
ser dita do aluno da frente para trás sem a repetir e no final o último diz a 
palavra alto para verificar se era a mesma do início. 

5’ 

P
a

rt
e

 F
in

a
l 

Relaxamento Em círculo, realizar mobilidade articular 5` 
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Aula nº: 24      Data:  02.02.2009       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. Rítmica 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia; 
Criar espírito de equipa, interacção e cooperação; 
Desenvolvimento das capacidades coordenativas. 
 

Material: Cones, bolas, colchões, folhas, elásticos. 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

P
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Activação Geral 

 
Exercício1: Em grupos de 3, colocados num triângulo os alunos colocam-se 
nos vértices e, com uma bola, realizam: 
- Passe para a direita e desloca-se para a direita; 
- Passe para a esquerda e desloca-se para a esquerda; 
- Passe para a direita e desloca-se para a esquerda; 
- Passe para a esquerda e desloca-se para a direita; 
 
 
Exercício 2:  
“Jogo da ilha”: 
Os grupos são colocados de um lado do praticável, tendo que se deslocar 
até ao outro lado com a ajuda dos colchões. Deslocam-se sempre por cima 
dos colchões, passando-os para a frente por cima da cabeça. Sempre que 
um aluno cair ao “mar” a equipa tem de voltar ao início. 
 

 
 

 
 
 

10’ 
 
 
 
 

5’ 
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Resistência 
Aeróbia 

 
• Nos primeiros 10’ os alunos irão caminhar (2X3’ de intensidade moderada 
e 2X2’ de intensidade intensa), para isto os alunos: 
- Caminharão “normal” durante os (2X3’) com pequenos exercícios em 
determinadas rectas, e nos (2X2’), uma professora entregará elásticos à 
passagem dos alunos, sendo pedido que realizem mais rapidamente a 
caminhada (para obterem um maior número de elásticos possíveis). 
 
• Os seguintes 10’ vão ter a mesma estrutura, todavia as actividades serão 
diferentes: 

- Os alunos nos minutos (2X3), executam exercícios indicados iguais aos 
anteriores em determinadas rectas e nos (2X2’), terão que a cada 
passagem (por uma zona previamente indicada) retirar os elásticos ganhos 
no exercício anterior. 
• Nos últimos 5’ os alunos caminham pelo pavilhão realizando algumas 
actividades em determinadas rectas do percurso (só nos 3’ de intensidade 
moderada), contudo, estes minutos estão divididos em (3’ de intensidade 
moderada e 2’ de intensidade intensa) sendo assim, quando a música tocar 
será pedido aos alunos que caminham de forma mais rápida (durante 2’). 

 
OBS: A zona onde os alunos deixarão os elásticos será numa folha (com o 
seu respectivo nome) em cima de num banco sueco. 
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Relaxamento 

Em círculo os alunos realizam:  

1. Alongamentos dos membros inferiores com o apoio de bolas 

“gigantes”. 

2. Relaxamento do tronco, MS e cabeça, com movimentos lentos. 

 
10’ 
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Aula nº 26:      Data: 6.02.2009       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. Rítmica Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia, 
capacidade de força muscular MS e MI,  
criar espírito de equipa e interacção entre alunos  

Material: Cones, meias, fita-cola castanha, 
“persianas” de tapete de piscina 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
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e
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Activação Geral 
 
 
 
 

Mobilidade 
Articular 

Jogo dos lencinhos: 
Cada aluno tem preso nas calças uma meia. Todos os alunos andam num 
espaço delimitado por cones e quando a música pára os alunos têm de 
tentar tirar as meias dos outros e não deixarem que lhes tirem. 
 
Uma dança com as meias de forma a alongar as principais articulações. 

 
10’ 

 
 
 
 

5’ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Resistência 
Aeróbia 

Nos primeiros 20` os alunos irão caminhar (2X3’ de intensidade moderada e 
2X2’ de intensidade intensa), para isto os alunos: 

- Caminham de forma moderada durante os (2X3’) e nos (2X2’) os alunos 
roubam meias que estão numa cadeira (canto) e colocam noutra que está 
2 rectas à frente. Um grupo “rouba” meias de cor e outro grupo “rouba” 
meias escuras. Os grupos são previamente feitos (dividida a turma em 2), 
sendo pedido que realizem mais rapidamente a caminhada (para obterem 
um maior número de meias da sua cor). 

Nos últimos 5’ os alunos nos minutos (2X3), andam de forma moderada e 
numa recta elevam joelho, na outra recta os alunos andam lateralmente e 
nas outras rectas andam normalmente. Nos (2X2’), andam rápido em todas 
as rectas. 

25’ 
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Força MS e MI e 
mobilidade 
articular MS 

Papagaio: 2x 10 elevações do papagaio. Preocupação de baixar bem o 
papagaio através de agachamento dos MI e elevar bem o papagaio 
elevando os MS.  
2x10 semelhante mas com bola no meio sem deixar cair no solo. 
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Relaxamento 
Em fila os alunos realizam uma massagem no aluno da frente. 

 
5’ 
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Aula nº: 27      Data:  09.02.2009       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. Rítmica 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia; 
Criar espírito de equipa, interacção e cooperação; 
Desenvolvimento das capacidades coordenativas  

Material: Cones, aparelhagem,arcos, apito, 
carrinho de bolas, colchões  
 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
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Activação Geral 

 
Exercício1:  
 
A turma será dividida em quatro equipas. 
Cada equipa terá uma folha com perguntas que terão que responder no 
tempo indicado pelo professor. 
No final quem responder a um maior número de perguntas ganha. 
( ex: quantas bolas tem no carrinho?; quantas lâmpadas tem no ginásio?; 
quantos tiros ao alvo existem? Quantas pessoas estão na aula? Quais são 
os nomes das professoras?) 
 
Uma breve mobilização articular dos principais músculos. 
 

 
 

 
 
 

15’ 
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Resistência 
Aeróbia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos primeiros 10’ os alunos irão caminhar (2X3’ de intensidade moderada e 
2X2’ de intensidade intensa), para isto os alunos: 
- Caminharão “normal” durante os (2X3’) sem a música, e quando a música 
iniciar, realizarão os (2X2’), sendo pedido que realizem mais rapidamente a 
caminhada (para obterem um maior número de voltas possíveis). 

 
Os seguintes 10’ os alunos terão que caminhar normalmente enquanto for 
mostrada a bandeira branca durante (2X3’) posteriormente quando for 
mostrado a bandeira vermelha terão que caminhar mais rápido (2X2’). 

 
Os alunos nos últimos 5’ os alunos caminham a intensidade moderada 
durante (3´) e ao som do apito caminham mais rapidamente durante (2’). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25’ 
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Relaxamento 

  

 Os alunos em pares realizam uma massagem ao companheiro que deverá 
estar deitado em decúbito dorsal ao som da música. Posteriormente trocam 
de posições. 

 
 
 
 
 

     10’ 
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Aula nº 29:      Data: 13.02.2009       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. Rítmica Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia; 
trabalho de equilibro e força abdominal 

Material: steps, tiras de tapetes, fita cola 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
 

P
a
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e
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l Activação Geral 
 
 

Mobilidade 
Articular 

Os alunos em xadrez virados para espelho, realizam uma coreografia no 
step 
 
 
Os alunos em xadrez virados para espelho realizam mobilidade articular 

 
10` 

 
5’ 

 
Resistência 
Aeróbia 

Nos primeiros 20’ os alunos irão caminhar alternadamente 3’ de intensidade 
moderada e 2’ de intensidade intensa, assim os alunos: 

- Os alunos nos 3` minutos, andam de forma moderada e nos 2’, andam 
rápido e, numa recta será para andar a trote nos espaços livres de linhas 
juntas no solo e noutra recta os alunos andam com passos grandes nos 
espaços livres de linhas afastadas no solo. Nas outras duas rectas os 
alunos andam rápido. 

- Os alunos nos últimos 5’ os alunos caminham a intensidade moderada 
durante 3´ e 2`de forma rápida 

25’ 
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Equilíbrio e 
abdominais 

Cada um com um step 

Realizam: 

- 10 elevação frontal do MI. 

- 10 elevação lateral do MI. 

- 10 elevação à retaguarda do MI. 

- 10 alternadamente 1 elevação frontal, lateral e à retaguarda 

- igual com outro MI 

- igual mas aguentar 10` 

- aguentar 10` em pontas os pés  

- sentar no step e elevar os joelhos alternadamente 2x 16 

10` 
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Relaxamento   Os alunos sentados no step realizam alongamentos 5’ 
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Aula nº 33:      Data: 27.02.2009       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. Rítmica Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia, 
coordenação, força MI, agilidade, mobilidade MS e 
socialização 
 

Material: Cones, aparelhagem, fitas,  

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
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Activação Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilidade 
Articular 

Grupos de 4, dois num cone e os outros dois em frente no outro cone. Cada 
grupo com uma bola, entregar a bola ao colega da frente em mão e voltar 
para seu local de diferentes formas: 
- andar frente 
- andar de costas 
- elevar MS e elevar joelho (alternadamente direita e esquerda) 
- calcanhares às nádegas e elevar MS alternadamente 
- lateralmente 
 
Alongar principais grupos musculares. 

10’ 
 
 
 
 
 

       5` 

 
Resistência 

Aeróbia 
 
 

Realizar a caminhada em quadrado: 
2` a caminhar de intensidade moderada e 3` a caminhar de intensidade 
intensa. 
Caminhada em intensidade moderada: percorrer o quadrado e numa das 
rectas passar por cima da linha longitudinal. 
Caminhada a intensidade intensa: numa recta elevar joelhos e/ou skippings 
numa linha longitudinal (com pés fora da linha) e na diagonal fazer passada 
grande nos espaços entre linhas e voltar no sentido contrário pelo lado. 

 
 

 
 
 
 

      25’ 

P
a

rt
e

 F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

 
Agilidade, força 
MI, mobilidade 
MS 

Cada aluno tem uma fita na mão (as fitas usadas para a caminhada). Ao 
som da música tem de procurar um par e dançarem com as fitas. Quando a 
música pára os alunos têm de realizar em pares: 
10x agachamentos 
10x bicos dos pés 
10x elevações dos MS no plano frontal 
10x elevações dos MS no plano sagital (cada 1 com a sua fita e chegar o 
mais alto possível) 

 
 
      8` 

P
a

rt
e

 F
in

a
l  

 
Relaxamento 

  

 Os alunos, 2 a 2, realizam com as fitas alongamentos. 
 

 
 

5’ 
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Aula nº: 34      Data:  2.03.2009       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. Rítmica 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia; 
Criar espírito de equipa, interacção e cooperação; 
Desenvolvimento das capacidades coordenativas. 
 
 

Material: Cones, aparelhagem, letras  
 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
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Activação Geral 

 
Exercício1:  
 
Os alunos dispersos pelo pavilhão dançam ao som da música, quando a 
música parar terão que deslocar-se para dentro de um arco. O objectivo é 
procurar o mais rapidamente o arco vazio e não ficar fora deste. Quem ficar 
de fora do arco ganha uma letra, no final os alunos terão que descobrir a 
palavra formada. 
A palavra será: JOANA.  
 

 
 

 
 

 
 

15’ 
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Resistência 
Aeróbia 

• Nos primeiros 10’ os alunos irão caminhar (2X2’ de intensidade moderada 
e 2X3’ de intensidade intensa), para isto os alunos: 

- Caminharão “normal” durante os (2X2’), e ao apito realizarão os (2X3’), 
com uma caminhada mais rápida. 

•  Os seguintes 10’min os alunos caminham normalmente á volta do 
percurso. A professora encontra-se no centro e irá mostrar o prato verde 
para  que os alunos caminhem a uma intensidade mais rápida e o prato 
amarelo para caminharem a intensidade moderada e o prato vermelho 
para inverter de sentido. 

• Os últimos 5’ serão iguais aos primeiros 10’. 

 
 
 

25’ 
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Relaxamento 

  

 Os alunos na barra realizam alongamentos dos principais músculos 
solicitados ao longo da aula. 
 

 
 
 

10’ 
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Aula nº 40:      Data: 6.03.2009       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. Basq Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolver a capacidade aeróbia; 
criar espírito de equipa; desenvolver das capacidades 
coordenativas, agilidade, mobilidade dos MS e força 
muscular dos MI e MS. 

Material: 4 Cones, pára-quedas, aparelhagem, 2 
bolas, 4 arcos, fitas, giz ou fita cola 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
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Activação Geral 

Jogo dos 10 passes:  
Turma dividida em 4 equipas que jogam 2 a 2, dentro do seu quadrado. 
Cada equipa tem que fazer 10 passes consecutivos e depois marcar golo 
pousando a bola num dos 2 arcos que está nas linhas de fora do campo. 
Variantes: 
-No chão estão marcados vários círculos com giz (fita-cola) que 
obrigatoriamente os atacantes têm de ocupar. 
-A bola tem de passar por todos os alunos antes de marcar golo no arco  
- Defesa individual, cada defesa marca individualmente um atacante 

 
 

 
 

 
 

15` 
 
 

 
Resistência 

Aeróbia 
 
 

Realizar a caminhada em quadrado: 
2` a caminhar de intensidade moderada e 3` a caminhar de intensidade 
intensa. 
Caminhada em intensidade moderada: percorrer o quadrado e numa das 
rectas passar por cima da linha longitudinal. 
Caminhada a intensidade intensa: numa recta elevar joelhos e/ou skippings 
numa linha longitudinal (com pés fora da linha) e na diagonal fazer passada 
grande nos espaços entre linhas e voltar no sentido contrário pelo lado. 25’ 
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Mobilidade 
Articular MS e 
força muscular 
dos MI e MS 

Pára-Quedas: 
Os alunos divididos em 3 grupos realizam 2x10 movimentações do pára-
quedas realizar, efectuando agachamentos dos MI e elevação dos MS. 
Variantes: 
Com bola no pára-quedas 
Passar a bola entre os grupos 
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Relaxamento   Os alunos em círculo realizam alongamentos. 5’ 



3.3. Grupos da Caminhada  
 

225 

Aula nº 43:      Data: 13.03.2009       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. Basq Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia; 
 

Material: apito 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
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Activação Geral 

Os alunos preparam-se para deslocar para exterior 
 
Exercício 1 
Os alunos deslocam-se pelo corredor da faculdade até ao exterior: 
- 8 passos em bicos dos pés + 8 passos com calcanhares 
- 8 elevações dos joelhos + 8 calcanhares às nádegas 
 
Exercício 2 
2 filas, com mãos nos ombros do aluno da frente, os alunos percorrem um 
caminho a marchar. Variante: 
- elevação e flexão do MS direito (=esquerdo) no plano frontal 
- elevação e flexão do MS direito (=esquerdo) no plano horizontal 

5` 
 
7` 
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Resistência 
Aeróbia 

A professora apita sempre que for para trocar de intensidade: 
• No 1º minuto, os alunos reúnem-se no centro do campo de futebol 

(relva) a marchar numa intensidade moderada (5-6 escala Borg 
adaptada), unem as mãos e deslocam-se em simultâneo mais para o 
centro da roda 

• 4 minutos intenso (7-8 escala Borg adaptada) a andar no tartan 
• Ao apito, durante 1 minuto, os alunos colocam-se na relva, perto do 

local onde se encontram a caminhar, 4 passos para lado direito e 4 
passos para lado esquerdo.  

• Ao apito, repetem o procedimento dos 4 minutos, 1 minuto até 
completar o tempo total 
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Relaxamento 

2 a 2, os alunos realizam alongamentos no centro do campo de futebol. 

 

Os alunos deslocam-se para pavilhão de rítmica. 

5’ 
 
 
 
 

5` 



3.3. Grupos da Caminhada  
 

226 

Aula nº 46:      Data: 20.03.2009       Hora: 15h30-16h30        Local: Gin. Volei Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia; 
força muscular MS e MI 
 

Material: apito, jornais 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
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Activação Geral 
 
 

Os alunos, com 2 folhas de jornal, distribuídos pelas 2 linhas de fundo do 
campo de voleibol. 
Ao apito os alunos deslocam-se andar, com jornal preso nas cinta das 
calças, para a rede e “chocam” com mãos do colega (A com D;B com E 
etc.). De seguida, deslocam-se sentido contrário (ponto partida) e na linha 
com 2 jornais na mão: 
- elevam joelhos e MS alternadamente 
- abdução horizontal MS com MI às nádegas 
- MS elevados a tocar nos jornais nos colegas dos lados. 
 
Variante do deslocamento para rede: 
- bicos pés versus calcanhares no solo 
- eversão versus inversão 
- passo grande versus andar costas 
 
Variante do exercício: 
Quando fila A, B e C chegam à linha o aluno A desloca-se para o fim 
(posição C) e os outros alunos ocupam espaço da frente (trocar de 
posições). 
 
 
 
 
 
 
 

10` 

 
 
 

Resistência 
Aeróbia 

A professora apita sempre que for para trocar de intensidade: 
• 4` intensos à volta do pavilhão (7-8 escala Borg adaptada). 
• 1` intensidade moderada deslocam-se perto da rede e de frente para esta 

num campo e no do adversário nos sentidos estipulados previamente. 
Posteriormente vão buscar uma bola de jornal e atiram-na 4 vezes 
batendo palma e voltam ao início 
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Força muscular 
MI, MS 

2 a 2 de mão dada, um aluno de cada vez executa o exercício: 
- 2x12 agachamentos 
- 2x12 elevações dos calcanhares 
- 2x 10`` sustentar com elevações dos 
 calcanhares 
 
 
 
Todos os alunos com mãos na parede : 
- 2x12 flexões de braços (mãos na parede) (peitoral) 
- 2x12 de costas para parede, extensão do MI atras (tricipete)  
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Relaxamento 
 

2 a 2, os alunos realizam alongamentos. 

 
5’ 

 

A       
D 
B       E 
C        
F 
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Aula nº 52:      Data: 27.03.2009       Hora: 15h30-16h30    Local: Pavilhão Basq Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia, 
equilíbrio e coordenação motora 
 

Material: apito, jornal 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
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Activação Geral 
 
 

Os alunos distribuídos pelas 2 linhas de fundo do campo de voleibol. 
Ao apito os alunos deslocam-se andar para a rede e “chocam” com mãos do 
colega (A com D;B com E etc.). De seguida, deslocam-se sentido contrário 
(ponto partida) e na linha: 
- elevam joelhos e MS alternadamente 
- abdução horizontal MS com MI às nádegas 
- MS elevados a tocar nos jornais nos colegas dos lados. 
 
Variante do deslocamento para rede: 
- bicos pés versus calcanhares no solo 
- eversão versus inversão 
- passo grande versus andar costas 
 
Variante do exercício: 
Quando fila A, B e C chegam à linha o aluno A desloca-se para o fim 
(posição C) e os outros alunos ocupam espaço da frente (trocar de 
posições). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
 
      10` 

 
 
 

 
 
 

Resistência 
Aeróbia 

A professora apita sempre que for para trocar de intensidade: 
• 4` intensos (7-8 escala Borg adaptada) (figura_ se for pavilhão 

basquetebol ou pavilhão voleibol sem redes colocadas, se for pavilhão 
voleibol com redes simplesmente andar à volta do campo) 

• 1` intensidade moderada deslocam-se para darem todos as mãos e 
depois aproximarem-se para centro de mãos dadas e afastarem-se. 
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Força muscular  

Em círculo: 
- 2x12 agachamentos (qaudrícipetes, glúetos, isquiotibiais) 
- 2x12 elevações dos calcanhares (gémeos)  
- 2x 10`` sustentar com elevações dos calcanhares (gémeos, equilíbrio) 
- 2x12 flexões de braços (mãos na parede) (peitoral) 
- 2x12 abdução horizontal dos MS (rombóides) 
- 2x12 bicípites 
- 2x12 trícepetes (cotovelo acima da cabeça) 
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Relaxamento 
 

2 a 2, os alunos realizam alongamentos. 

 
5’ 
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Aula nº 55:      Data: 3.04.2009       Hora: 15h30-16h30    Local: Pavilhão Basq Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia, 
equilíbrio e coordenação motora 
 

Material: apito, jornal 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
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Activação Geral 

 
 

Jogo dos rabinhos: 
Cada aluno com um jornal (em tubo) para fazer de “rabinho”. 
Num espaço delimitado, ao apito da professora os alunos tentam “roubar” os 
“rabinhos dos colegas evitando que lhes tirem o seu próprio “rabinho”. 

 
      10` 

Coordenação 
motora 

Sequência de exercícios com MI e MS simples: 
- passo simples apoiar 1 pé à frente. Variante: MS: 2 simultaneamente à 
frente; em cima; a cruzar à frente 
- passo simples apoiar 1 pé atrás. Variante: MS: 2 simultaneamente ao lado; 
lado e cima 
- 2 passos ao lado batendo uma palma no 2º. Variante: a cruzar MI à frente; 
a cruzar MI atrás  
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Resistência 
Aeróbia 

A professora apita sempre que for para trocar de intensidade: 
• 2x 10` intensos (7-8 escala Borg adaptada) + 2x 2` intensidade 

moderada (5-6 escala Borg adaptada) 
• Nos 10`intensos os alunos percorrem o percurso representado figura 
• 2` intensidade moderada deslocam-se para cumprimentarem 2 

colegas que se encontrem perto e continuam a marchar no lugar até 
apito da professora. 
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Equilíbrio  

Alunos distribuídos em círculo: 
1- Realizar elevação frontal de um MI, mantendo-se o outro em total 
contacto com o solo 10`` (direita e esquerda) 
2- Realizar elevação lateral de um MI, mantendo-se o outro em total 
contacto com o solo 10`` (direita e esquerda) 
3- Realizar elevação atrás de um MI, mantendo-se o outro em total contacto 
com o solo 10`` (direita e esquerda) 
4- Realizar subida para ponta dos pés, mantendo-se nessa posição 10’’ 
5- Realizar tudo novamente com olhos fechados 

 
 
 
 

10` 

2 4                          3 
                              6 
 
1  5    7 
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Aula nº 58:      Data: 6.04.2009       Hora: 15h30-16h30    Local: Pavilhão Rítmica 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia; 
Desenvolvimento das capacidades coordenativa - força. 
 

Material: Cones, aparelhagem 
 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
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Activação Geral 

“Imitar os dançarinos” 
Formar um círculo, no centro do qual está um par a dançar, que irá ser 
imitado pelos restantes. O par que está a “comandar” troca ao sinal do 
professor, para que todos os pares passem pelo centro. 
 
Cada um com uma banda: 
    . Flexões do antebraço (Com uma ponta da banda na mão e a outra por 
baixo do pé); 
    . Extensões do antebraço (Com uma ponta da banda em cada mão 
passando-a por baixo das axilas e bloqueando os cotovelos); 
    . Prender a BE com o pé e, com o MS em extensão ou ligeiramente 
flectido, realizar abdução do mesmo; 
    . Aberturas dos MS (Com uma ponta da banda em cada mão); 
    . Uma mão por trás da nuca e outra por trás das costas, segurando a BE, 
realizar flexão/extensão do antebraço para cima; 
    . Colocar a BE por trás das costas, realizar um movimento de extensão e 
flexão dos braços; 
    . Remada alta (Com uma ponta da banda em cada mão e o meio por 
baixo dos pés ou de um pé); 
    . Peitorais (Com uma ponta da banda em cada mão passando-a por trás 
das costas); 
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Resistência 
Aeróbia 

• Caminhada no exterior - pista de atletismo 

Os alunos irão fazer os primeiros 5 minutos de intensidade moderada: 
Uma volta pela pista, e depois: 

• Realizaram em frente ao professor seguindo um estímulo visual: 

-Marcha para a direita 
-Marcha para a esquerda 
-Marcha para a frente 
-Marcha para a trás 

• Os alunos partem todos do mesmo local e iniciam a caminhada a 
intensidade elevada durante 15 minutos sendo que os professores 
irão contar o número de voltas dos alunos.  

Os últimos 5 minutos voltam para perto do professor e realizam  o mesmo 
que nos primeiros 5 minutos moderados. 
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Relaxamento 

A turma forma uma roda. Um dos elementos faz um movimento (ex: palma) 
e o aluno que se encontra a seguir faz o movimento que o colega fez 
anteriormente e inventa outro (ex: palma +dar uma volta) e assim 
sucessivamente. Se houver um aluno que não se recorde de todos os 
movimentos iniciamos a partir deste uma nova sequencia de movimentos. 

 
 
 

10’ 
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Aula nº 62:      Data: 24.04.2009       Hora: 15h30-16h30    Local: Pavilhão Basq Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia e 
força muscular  

Material: Aparelhagem, bandas elásticas, folhas de 
papel de cor, folhas dos animais 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
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Activação Geral 

Cada aluno com um pedaço de papel (com forma, cores e números 
diferentes). Os alunos dançam no pavilhão ao som da música e quando 
música pára juntam-se em grupos pela indicação do professor: 
- por números 
- por cores 
- pelas formas 
Após juntarem-se tiram dum saco um papel com figura dum animal e 
exemplificam até voltar a música. 

 
 

 
 
10` 

 
 
 

 
 

Resistência 
Aeróbia 

Os alunos caminham 20` intensos.  
Iniciam a caminhada com os 5` intensos (7,8 na escala de Borg adaptada) 
caminhando no percurso delimitado.  
Quando música pára, marcham 3` no local com elevação alternada dos MS.  
Voltam a caminhar 5` intensos (7,8 na escala de Borg adaptada) 
caminhando no percurso delimitado anteriormente.  
Quando música pára, marcham 2` apoiados na parede. 
Voltam a caminhar 5` intensos (7,8 na escala de Borg adaptada) 
caminhando no percurso delimitado anteriormente e a professora entrega as 
folhas de cor para numa recta passarem entre os MI alternadamente (2`) + 
mãos nas nádegas, tentar tocar com calcanhar no papel (2`) + papel passar 
à volta da cintura (1`).  
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Força muscular 

Cada aluno com uma banda 2x15: 
- agachamentos (isquiobiais, quadrícipts, glúteos) 
- subida de calcanhares (gémeos) 
- abdução dos MS (rombóides) 
bicípite 
- tricípite 
2 a 2 com uma banda 2x15: 
- um aluno segura a banda e o outro agarra na ponta da banda e “empurra” 
cotovelo para trás rente ao tronco (remada) (lateral do dorso) 
- um aluno segura a banda e o outro agarra na ponta da banda de costas 
para colega e “empurra” MS para a frente (peitoral) 
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Relaxamento 

Grupo 2 a 2:  
Alongamentos dos grupos musculares trabalhados 

 
 
 

10’ 
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Aula nº 65:      Data: 8.05.2009       Hora: 15h30-16h30    Local: Pavilhão Rítmi Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia, 
equilíbrio e coordenação motora. 

Material: Aparelhagem, folhas de papel com 
formas, 7 bolas, 8 colchões altos, 4 colchões 
baixos, 8 cones, 1 step. 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
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Activação Geral 

Cada aluno paralelo à barra. 
Grupos de 3 com uma bola, 2 alunos numa fila com bola e outro aluno na 
fila em frente. Os alunos efectuam passe e deslocam-se para trás da fila 
oposta. 
Variantes no passe: 
-Passe por cima da cabeça 
-Passe de peito 
-Passe picado 
-Passe de costas 
 
Variantes na deslocação: 
-Passo normal com movimento de adução e abdução horizontal MS 
-Passo grande amplitude 
-Passo lateral 
-Elevação dos joelhos ao peito com alternância MS 
-Elevação calcanhar à nádega com alternância 
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Resistência 
Aeróbia 

Os alunos caminham 20` intensos.  
Iniciam a caminhada com os 5` intensos (7,8 na escala de Borg adaptada) 
caminhando no percurso delimitado.  
Quando música pára, marcham 1` no local com elevação alternada dos MS 
(3x1`) e depois 1`caminhada intensa. Este exercício realizado num total de 
5`. 
Voltam a caminhar 5` intensos (7,8 na escala de Borg adaptada) 
caminhando no percurso delimitado anteriormente.  
Quando música pára, marcham 1` apoiados na parede e depois 
1`caminhada intensa. Este exercício realizado num total de 5`. 
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Equilíbrio e 
Coordenação 

motora 

Os alunos estão distribuídos por 4 estações diferentes (4 rectas paralelas): 
1ª Estação- Passar por cima, sem tocar, em colchões que estão colocados 
transversalmente com MI direito e esquerdo e andar no banco sueco com 
ajuda da professora step na longitudinal 
2ª Estação- imaginar-se a andar numa linha com olhos fechados 
3ª Estação- Calcar colchões quadrados altos (insufláveis) 
4ª Estação- Contornar cones com bola no pé direito/ esquerdo 
Os alunos, em cada estação, estão em fila e quando um aluno chega a meio 
do percurso o colega pode iniciar. No final do exercício cada aluno termina 
com posição equilíbrio (MI direito e esquerdo) e dirige-se andar para ponto 
de partida. 
 Variantes da posição de equilíbrio: 
- 10 seg. MI estendido à frente, lado, trás 
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Relaxamento 

2 a 2, um dos alunos sentado no banco sueco e o colega realiza uma 
massagem nas costas. De seguida, troca-se as posições. 

5’ 
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Aula nº 68:      Data: 15.05.2009       Hora: 15h30-16h30    Local: Pavilhão Rítmi Professora: Maria Spratley 

Objectivos: Desenvolvimento da capacidade aeróbia, 
equilíbrio. 
 

Material: Aparelhagem, 10 steps, 10 arcos, 20 
raquetes badminton, 7 bolas insufláveis, 10 
bastões. 

    

 Conteúdos Descrição do Exercício 
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Activação Geral Grupos de 3, com raquetes de badminton e 1bola, distribuídos em triângulo. 
Os alunos efectuam passe com mão direita e esquerda.  

10` 

 
 
 

 
 
 
 

Resistência 
Aeróbia 

Os alunos caminham 20` intensos (4x (A+B)) 
A_ Iniciam a caminhada com os 3` intensos (7-8 na escala de Borg 
adaptada) caminhando no percurso delimitado.  
B_ Quando música pára, deslocam-se para centro durante 2`, uns alunos 
colocam-se dentro dos arcos espalhados a marchar e os outros efectuam o 
passe básico no step.  
Depois voltam a efectuar A e B (mas alunos trocam de material). 
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Equilíbrio 

Os alunos agrupam-se em pares, cada grupo com um bastão. Cada aluno 
segura na ponta do bastão e efectua exercícios de equilíbrio: 
Realizar elevação frontal de um MI, mantendo-se o outro em contacto com o 
solo durante 10 segundos e movimentar em simultâneo o bastão: elevar, 
baixar, lado espelho, lado da porta. 
Variante:  
Elevação lateral e atrás do MI e trocar de MI 
Subida para ponta dos pés, mantendo-se nessa posição 10 segundos 
Sem material, um dos alunos coloca-se numa linha de olhos fechados e 
percorre uma recta mediante informações do colega. Ao sinal do professor 
troca de posições. 
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Relaxamento 

Os mesmos pares com 1 bastão efectuam alongamentos corporais. 5’ 
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3.3.6. Relatórios de aula do Grupo da Caminhada 

3.3.6.1. Relatório do Mês de Novembro 
 

No início de Novembro, os alunos tiveram de realizar os testes de 

avaliação física relativos à investigação científica que está a decorrer com este 

grupo, facto que condicionou o cumprimento do planeamento. Contudo, o 

conhecimento acerca do estado actual da aptidão física de cada aluno é 

entendido como fundamental, não somente a título de planeamento das aulas, 

como também para os próprios alunos, já que estes poderão depois comparar 

os seus resultados e compreender a evolução que tiveram na aptidão física, 

com o decorrer do programa.  

A minha participação neste programa da Caminhada ocorreu duas vezes 

por semana, sendo que às segundas-feiras se desenvolvia com a presença de 

outras 3 professoras do quarto ano da FADEUP e às sextas-feiras com a 

Mestre Flávia. 

No início do ano foram realizadas reuniões de grupo com a Mestre Flávia 

para compreensão do programa da Caminhada. Questões centrais foram 

debatidas, nomeadamente os objectivos, a forma de trabalho (escala de Borg 

adaptada e intensidade pretendida) e as limitações das actividades, de forma a 

que se pudesse discutir e compreender o trabalho na sua totalidade. 

Relativamente às aulas de segunda-feira, devo referir que sempre me 

mantive inteirada daquilo que estava a ser realizado. Por vezes sentia a 

necessidade de fazer sugestões relativamente às actividades a serem 

aplicadas, e desenvolvi ainda a minha prestação colaborando com a aula 

propriamente dita e monitorizando os exercícios. Pelo facto de a aula de 

segunda-feira ter uma estrutura definida (aquecimento com 1 ou 2 exercícios, 

caminhada e relaxamento), a possibilidade que tenho de intervir é reduzida. Na 

verdade, havia sempre uma professora a liderar a caminhada, que por sua vez, 

desenvolvia o seu trabalho com a ajuda e intervenção oportuna das demais 

colegas. Quanto ao planeamento das aulas, optei por interver dando apenas 

sugestões, dada a incompatibilidade de horário com as demais colegas.  
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No que diz respeito às aulas de sexta-feira, tanto o planeamento, como a 

leccionação da aula era de minha responsabilidade. À sexta-feira elaborava 

integralmente o plano de aula, e após aprovação da Mestre Flávia, este era  

aplicado e monitorizado por mim. No entanto, ocasionalmente também a 

Mestre Flávia se encontrava presente na aula para me ajudar, essencialmente 

na organização e acompanhamento dos alunos. A estrutura desta aula 

respeitou a seguinte forma: aquecimento, mobilidade articular, caminhada, 

exercício destinado a outra capacidade física (equilíbrio, por exemplo) e retorno 

à calma. 

Considero que às sextas-feiras consegui ser mais espontânea porque 

estando a dirigir a aula, tornei-me mais autónoma para tomar decisões.  

O meu relacionamento com os alunos foi bastante satisfatório, já que criei 

grande empatia e com eles trabalhei com entusiasmo e dedicação. Gostei de 

desenvolver o meu trabalho com eles, não só pela leccionação das aulas, 

como pela interacção que mantive com eles. 

À segunda-feira tinha que estar menos activa, apesar disso, foi 

extremamente importante observar diferentes formas de abordar a aula, os 

exercícios planeados e a utilização dos materiais. Considero ter ganho 

experiência profissional por ter participado e observado aulas nos diferentes 

grupos em que estava inserida, algo que contribuiu positivamente para o 

desenvolvimento da minha aprendizagem e para o enriquecimento das minhas 

vivências.  

Pese embora a importância de registar estes aspectos, foi de extrema 

importância ter planeado a aula de acordo com o plano anual de actividades 

para respeitar a sequência lógica previamente definida em função dos 

objectivos. 

O planeamento das sessões de exercício (planos de aula) é uma tarefa 

com importância central, pois ajuda na compreensão e respeito da 

continuidade das aulas anteriores, no cumprimento dos objectivos e no 

desenvolvimento da criatividade na elaboração dos exercícios. 
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Tendo em conta que em todas as aulas se realiza caminhada, a 

motivação e a diversificação dos exercícios torna-se fundamental para evitar 

rotinas e o abandono do programa.  

Tendo reflectido acerca da diversificação da estrutura e apresentação dos 

exercícios correspondentes às diferentes partes da aula (parte fundamental, 

aquecimento, relaxamento) e sobre a elaboração de certas regras, existem 

alguns apontamentos que gostaria de deixar aqui registado. Dito isto,  

paralelamente à caminhada, penso que é relevante o desenvolvimento da 

coordenação, equilíbrio, agilidade, velocidade de reacção, bem como, da 

socialização. Quanto à capacidade da força, não posso prescrever muitos 

exercícios específicos já que este grupo da Caminhada será comparado com o 

grupo da Musculação. Quanto isto, reforço que a investigação a decorrer 

procura verificar e comparar as melhorias a nível dos factores de riscos para 

DCV e na aptidão física funcional, entre os dois grupos de treino. 

Relativamente ao exercício da caminhada, é de extrema importância que 

os alunos trabalhem a intensidades adequadas. Relativamente a esta questão, 

urge referir que tentei também diversificar as formas, alterando as maneiras de 

caminhar para um contributo adicional na coordenação e na qualidade da 

passada. 

Ao longo das aulas, verificou-se que os alunos entenderam melhor a 

intensidade da caminhada e notou-se que aqueles que demonstraram maiores 

dificuldades, estavam mais ágeis, mais coordenados e com uma passada 

melhor. Estas melhorias relacionam-se essencialmente com as diferentes 

formas de caminhar (passada grande, pequena, andar rápido, lento, elevar 

joelho, andar lateralmente, entre outros) e com o treino regular. Segundo Appel 

& Mota (1991), o processo de envelhecimento da capacidade coordenativa 

pode ser retardado com o treino sistemático, possibilitando uma qualidade e 

economia do movimento. Sendo assim, uma boa coordenação possibilita um 

aumento da capacidade física para um mesmo grau de esforço da circulação 

sanguínea.  

Por outro lado, em alguns alunos notou-se uma diminuição de volume na 

cintura, já que melhoraram o seu desempenho nas suas actividades diárias, 
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como por exemplo, quando têm que apertar os cordões dos sapatos e, para 

além disso, porque referiram cair com menos frequência. Portanto, a actividade 

física, ao optimizar a saúde e a condição física, contribui para uma maior 

independência do idoso, tornando-se relevante no alcance do bem-estar e, 

consequentemente, no incremento da qualidade de vida (Spirduso, 1989), o 

que se traduz num dos grandes objectivos destas aulas. 

Inicialmente, uma das maiores preocupações centrava-se no 

cumprimento do plano de aula, já que os testes da aptidão física eram 

realizados simultaneamente. 

Considero importante registar os obstáculos com que me deparei no 

decorrer deste trabalho. Um dos obstáculos referiu-se à organização da aula, 

enquanto tinha de o fazer sozinha com os alunos, senti mais dificuldades com a 

disposição do material, que na maioria das vezes, só pode ser colocado no 

momento antes de realizar o exercício, para se evitar possíveis quedas. Para 

além disso, senti dificuldades na coordenação da música, pois torna-se 

necessário baixar o volume para que os alunos ouçam as explicações e/ou 

correcções. Penso que seria mais fácil se a aula não tivesse música, no 

entanto, aspectos motivacionais seriam prejudicados. Devo ressaltar a 

relevância deste aspecto, já que é através da música que a aula se torna mais 

agradável e lúdica, e se propicia a relação e a comunicação entre os 

intervenientes (Carvalho & Mota, 2002). A título de exemplo, numa das 

primeiras aulas não estudei previamente as músicas para os exercícios da 

aula, o que tornou a adequação das músicas aos exercícios, mais complicada, 

sendo que o resultado, foi a perda de tempo desnecessariamente. 

É importante também referir que, por vezes, me esqueci de registar as 

presenças dos alunos nas aulas de sexta-feira, pois a esta altura ainda não 

integrei este hábito. Para a realização do projecto de investigação, este hábito 

era tido como crucial, pois a assiduidade do aluno interfere com o 

desempenho, a evolução e os resultados alcançados. Deste modo, considero 

ter de melhorar neste sentido. 

Em relação à aplicação da CEP após a caminhada, tive algumas 

dificuldades relacionadas com a organização, pois encontrando-me sozinha, os 
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os alunos acabavam por ficar imenso tempo à espera. Quanto à escala de Borg 

adaptada, devo referir que apesar de saber trabalhar com a escala e apesar de  

os alunos se adequarem melhor ao número indicado, confesso que ainda tenho 

algumas dificuldades e algumas dúvidas em relação à questão de saber se os 

idosos têm noção do intervalo em que se deveriam encontrar (a que 

intensidade deveriam executar). Para além disso, questiono-me acerca dos 

resultados práticos que darão os valores dos CEP apontados em todas as 

aulas. 

Em duas aulas distintas, duas senhoras caíram. Já se sabe que nestas 

idades, as quedas são extremamente perigosas e há que evitar exercícios que 

possam aumentar o risco de queda. Penso que os exercícios que estavam a 

realizar não eram perigosos, tendo sido as mudanças bruscas de direcção as 

causas das quedas. Ressalto que as quedas estão associadas com a fractura 

do colo do fémur, que por sua vez, têm consequência sobre a morbidade e 

mortalidade dos idosos (American College of Sports Medicine, 2004). 

 

 

3.3.6.2. Relatório do Mês de Dezembro 
 

Os testes de avaliação física já foram entregues aos alunos. Os 

resultados foram apresentados localizando no percentil da turma, o que me 

parece ser uma amostra reduzida e pouco representativa da realidade. Sugeria 

que se tivesse feito uma estimativa da amostra dos grupos controlo e grupo 

experimental de todos os projectos de terceira idade. Apesar de não ser tarefa 

fácil, penso que seria mais viável. Outra solução poderia ser a comparação 

com uma população com estudos realizados com o mesmo protocolo, como foi 

o caso dos resultados efectuados no grupo da Osteoporose. Por um lado, tem 

a desvantagem de representar uma população com características distintas da 

nossa, mas, por outro lado, sustenta uma grande quantidade de indivíduos 

estudados.  
Este mês foi atípico, porque teve bastantes paragens relativas aos 

feriados que ocorreram em dias de aulas correspondentes ao Natal e à 
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Passagem de Ano (24, 26 e 31 Dezembro). Para além disso, ainda estive 

doente na segunda-feira (dia 14), tornando-se inviável a minha participação na 

aula, tendo sido esta leccionada pelas outras professoras. Apesar de este mês 

ser interrompido por estas paragens, convém salientar que este foi o grupo, 

juntamente com o da Musculação, que teve menos descanso, já que não 

tiveram direito a férias. Nesta época, o tempo meteorológico não proporcionou 

actividades ao ar livre e os feriados que ocorreram contribuíram para a queda 

do ritmo das aulas. Todavia, fiquei surpreendida perante a adesão positiva dos 

alunos às aulas, o que permitiu que a quebra de ritmo das aulas não fosse tão 

acentuada. 

Como época especial que é, no dia 22 Dezembro fizemos um lanche após 

a aula para comemorar o Natal e foi um convívio agradável, algo que considero  

importante mantermos para promover a socialização e descontracção dos 

alunos e professores. Neste dia, as professoras deram umas caixinhas aos 

alunos com uma foto do nosso grupo da Caminhada, com chocolates dentro e 

um postal de Natal. Todas as professoras contribuíram numa parte, para que 

os alunos recebessem uma prendinha simbólica, uma recordação. Por outro 

lado, os alunos também retribuíram, oferecendo uns chocolates às professoras. 

Este mês apresentou diferenças abruptas relativamente àquilo que é 

habitual, mas permitiu trabalharmos noutros aspectos, nomeadamente a nível 

de sociabilização, sem nunca descurar o trabalho propriamente dito. 

 

 

3.3.6.3. Relatório do Mês de Janeiro e Fevereiro 
 

As aulas principiaram dia 5 Janeiro, após a época de Natal e, como tal, 

diminuiu-se o tempo de caminhada, de 25 para 20 minutos, para que os idosos 

se readaptassem após 4 aulas não realizadas. Em Janeiro, os alunos 

efectuaram uma semana com caminhada a 20 minutos, outra semana a 25 

minutos e duas semanas a 30 minutos (o máximo), sempre com intensidade 

moderada, representando 5-6 na escala de Borg adaptada (Day, Mcguigan, 

Brice, & Foster, 2004). Após este aumento de volume, passou-se a diminui-lo 
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através do tempo da caminhada e, em contrapartida, a trabalhar com 

intensidades diferentes, utilizando a intensidade moderada e também vigorosa. 

Esta alteração gradual vai de encontro à recomendação efectuada pela 

American College of Sports Medicine & American Heart Associaton (2007), no 

sentido de se realizar exercício 3 vezes por semana a uma intensidade 

moderada a vigorosa. Em Fevereiro manteve-se a mesma quantidade de 

tempo de caminhada, no entanto, diminuiu-se o tempo a intensidade 5-6 na 

escala de Borg adaptada e aumentou-se na intensidade 7-8 na escala de Borg 

adaptada, aumentando, no global, a intensidade da Caminhada (Day, 

Mcguigan, Brice, & Foster, 2004).  
Paralelamente a isso, em algumas sextas-feiras trabalhou-se 

essencialmente a capacidade de equilíbrio, e também a capacidade de 

socialização e força muscular, embora menos focada, assumem-se igualmente 

relevantes. Procuramos enfatizar a capacidade de resistência aeróbia, contudo, 

pretendeu-se desenvolver um conjunto de várias capacidades, nomeadamente, 

o equilíbrio, pois a perda desta capacidade faz parte do processo de 

envelhecimento e é a causa de frequentes quedas nesta faixa etária (Hobeika, 

1999). Como já referi anteriormente, só esporadicamente desempenhamos 

exercícios para enfatizar a capacidade da força muscular por razões 

específicas do protocolo em questão, pois não se pretende o reforço muscular, 

mas, mais especificamente a actividade aeróbia.  

Em relação ao trabalho da caminhada utilizamos, na maioria das vezes, 

uma estrutura quadrada ou rectangular. Não seria necessário recorrer a esta 

organização espacial, no entanto, verificamos que desta forma se aproveita 

melhor o espaço, permitindo aos alunos efectuarem rectas de cerca de 10 

metros e percorrerem um percurso com aproximadamente 40-50 metros por 

volta. Esta estrutura não é estanque e, já efectuamos outras formas 

geométricas como triângulo, pentágono, entre outras. No entanto, o que se 

verificou foi que, por um lado, o facto de o percurso ser menor, cansava mais 

os alunos, já que os obrigava a efectuar mais voltas, e por outro lado, não 

permitia que percorressem rectas tão grandes, obrigando-os a curvar 

constantemente. Apesar desta observação, a variação dentro do exercício da 
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Caminhada foi grande, já que se recorreu a estímulos diversificados, tais como 

estímulos auditivos e visuais, além disso, os alunos foram estimulados a 

realizar diferentes tarefas. Uma situação que verificamos é que, no decorrer da 

caminhada ou fora desta, a elaboração de exercícios por equipas não resulta 

por dois motivos. Em primeiro lugar, o grupo era muito heterogéneo e enquanto 

uns entendiam bem os exercícios e os desempenhavam correctamente, outros 

alunos não os compreendiam, por vezes prejudicando a equipa. Em segundo 

lugar, alguns alunos, essencialmente do sexo masculino, por serem 

extremamente competitivos e jogarem sem olhar a meios, acabavam por retrair 

os colegas com maiores dificuldades físicas, bem como os que mostravam  

menos destreza e receio de cair.  

Na quarta-feira de Carnaval juntou-se o grupo da Caminhada com o grupo 

do projecto ACORDA, que é composto por crianças obesas. Os alunos idosos 

compareceram em peso e aderiram à festa, estando mesmo mascarados, o 

que é de admirar por ser quarta-feira de cinzas. No que diz respeito ao outro 

grupo, foram poucos os alunos que apareceram. Contudo, foi uma aula de 

interacção social e com uma estrutura peculiar, já que os alunos 

desenvolveram dinâmicas lúdicas, das quais são exemplo, a caça ao tesouro, 

em que estes andavam de forma organizada pela faculdade à procura de 

letras, para que no final, fosse possível construirem uma frase em conjunto. A 

aula resultou muito bem e permitiu juntar dois projectos bem distintos, ambos 

voltados para a saúde. 

Neste momento, efectuou-se novamente o período de testes de avaliação 

física (andar 6 minutos, de sentar e levantar 5 vezes, subir escadas, handgrip, 

força isométrica, DEXA, variabilidade da FC, medição da tensão arterial e da 

FC repouso) como forma de os comparar com os que foram elaborados no 

início do ano lectivo. Apesar de as professoras da Caminhada colaborarem na 

realização de alguns testes, especialmente nos de carácter físico, estes 

estavam inseridos no projecto de Doutoramento, no qual se integra este 

programa, daí não fazer parte do meu estágio profissional.  
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3.3.6.4. Relatório do Mês de Março 
 

Neste mês, os alunos deram continuidade à realização dos testes de 

avaliação física, inseridos no projecto de Doutoramento a que se agrega este 

programa, não fazendo parte do meu estágio profissional, tal como já foi 

mencionado.  

Relativamente à aula do dia 6 de Março, ao realizar o jogo dos 10 passes, 

2 alunos caíram. Nesta faixa etária e, em especial com este grupo de alunos, é 

preciso ter extrema atenção aos exercícios de competição, principalmente aos 

alunos do sexo masculino que, por vezes, se entusiasmam, avistando a vitória, 

sem ter em consideração os seus limites e os riscos associados. Como 

solução, futuramente optarei essencialmente por exercícios não competitivos e 

no caso de estes serem levados a cabo, evitarei o contacto físico entre alunos 

e criarei regras para que estes não exagerem a nível de intensidade, por 

exemplo, em substituição da corrida permitirei apenas a realização da marcha.  

Neste mês aumentou-se, quer o tempo, quer a intensidade. Assim, a 

Caminhada começou por ser efectuada durante 2 minutos a uma intensidade 

de 5-6 na escala de Borg adaptada, seguida de 3 minutos na intensidade 7-8 

na escala de Borg adaptada, até completar o tempo total (25 minutos). Numa 

segunda fase, passou a ser realizada num total de 25 minutos, mas reduzindo 

o tempo na intensidade 5-6 na escala de Borg adaptada para apenas 1 minuto 

e, aumentando para 4 minutos para a intensidade de 7-8 na escala de Borg 

adaptada. No final do mês, progrediu-se para 24 minutos, em que houve um 

aumento de tempo na intensidade 7-8 na escala de Borg adaptada para 10 

minutos e 2 minutos na intensidade 5-6 na escala de Borg adaptada, como se 

observa na Tabela 9. 

 

Tabela 9 Caminhada no mês de Março 
Tempo total da Caminhada  Tempo/ Intensidade 

25´ 5x (1´ Borg 5-6 + 4´ Borg 7-8) 

24´ 2x (10´ Borg 7-8 + 2´ + Borg 5-6) 
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No mês de Março surgiu uma alteração espacial nas aulas de sexta-feira, 

dado que houve alteração do espaço de aula do pavilhão de Rítmica para o de 

Voleibol. Para além disso, na maioria das vezes, por razões alheias à nossa 

vontade, o pavilhão de Voleibol esteve indisponível. Este aspecto repercutiu-se 

negativamente nas aulas pois, criou uma certa desorganização e confusão no 

espaço que se poderia utilizar. Por este facto, às sextas-feiras passou-se a ter 

uma quantidade de alunos bem mais reduzida que até então. Por vezes, optei 

por ir para pavilhão de Basquetebol, outras vezes para o exterior (procurando 

locais com sombra), e ainda para a pista de atletismo. Apesar de ter optado por 

estas alternativas, devo acrescentar que o período de tempo da aula acabou 

por ser perturbado. Além disso, os alunos já estavam pouco tolerantes e 

quando a aula decorreu no exterior tive de lidar com algumas complicações, 

porque uns reclamavam e outros recusavam-se a praticar a actividade ao sol. 

Na primeira aula em que esta alteração surgiu, optei por ir para o exterior, para 

a zona do parque de carros e para o corredor à volta da faculdade, pois 

protegia os alunos do sol, contudo, não me permitia ter o devido controlo dos 

mesmos. Paralelamente a isso, neste dia passei a trazer o material de casa e 

pois contava sempre com o inesperado. Tal como anteriormente referi, todas 

as alterações mencionadas agitaram o funcionamento normal da aula, no 

entanto, devo registar que apesar de todas estas mudanças e adversidades, os 

alunos trabalharam de acordo com os objectivos propostos. 

 

 

3.3.6.5. Relatório do Mês de Abril 
 

Com a entrada dos alunos do terceiro ano do curso de 1º ciclo para este 

programa (estágios), optou-se, tal como aconteceu no grupo da Osteoporose, 

por não participar afincadamente nas aulas de segunda-feira, sendo que as de  

sexta-feira, eu mesma as administrei. 

 Neste mês, o problema do espaço que ocorria às sextas-feiras 

permaneceu, o que agravou a situação, pois os idosos perderam a paciência e 

passaram a faltar muito mais, comprometendo o bom funcionamento da aula. 
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Em duas das aulas ainda se conseguiu realizar a aula no pavilhão de 

Basquetebol, que tem óptimas dimensões, mas não tem aparelhagem para se 

fazer uso da música, aspecto relevante que contribui para a motivação da aula. 

No dia 17 de Abril, faltei à aula para participar na palestra na Universidade 

de Terceira Idade, em Braga. Em contrapartida, na segunda-feira, dia 20 de 

Abril, apesar de estar dispensada de assistir à aula, optei por comparecer para 

observar e interagir com os idosos. 

 Na última aula do mês de Abril realizamos a aula no corredor, repleto de 

alunos de licenciatura, e depois na sala de ginástica de recreação que, para 

além de ser muito quente é pequena para se caminhar, perturbando o objectivo 

primordial da aula, a Caminhada. Como forma de resolver este problema, 

conseguiu-se novamente o pavilhão de Rítmica para as sextas-feiras até ao 

final do ano, esperando sinceramente que a diminuição de alunos ocorrida 

fosse definitivamente ultrapassada. Neste sentido, nas aulas seguintes, 

comunicarei aos idosos sobre o espaço disponibilizado, de forma a incentivá-

los novamente a comparecer às aulas de sexta-feira. 

A partir deste mês, para além da Caminhada, planeou-se o trabalho de 

outra capacidade física com vista a trabalhar alternadamente capacidades 

como, flexibilidade, equilíbrio/coordenação e força, tão relevantes para a 

funcionalidade e qualidade de vida do idoso Tabela 10. Neste sentido, os 

planos de aula contemplam exercícios destinados a estes objectivos. 

 

Tabela 10 Planeamento das aulas do mês de Abril, para além da Caminhada 
Dia\Mês Abril 

1 Aula Temática 
3 Equilíbrio/Coordenação  
6 Força 
8 Flexibilidade 

15 Força 
17 Flexibilidade   
20 Equilíbrio/Coordenação  
22 Flexibilidade 
24 Força  
27 Equilíbrio/Coordenação  
28  
29 Flexibilidade 
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3.3.6.6. Relatório do Mês de Maio 
 
Com a resolução do problema do espaço destinado às aulas de sexta-

feira, os alunos voltaram a comparecer às aulas, o que me deixou deveras 

entusiasmada. Conseguiu-se, assim, ultrapassar este problema que estava a 

afectar o programa e voltou-se a uma situação normalizada. Nas aulas 

antecedentes à sexta-feira que ocorriam no pavilhão de rítmica, tive o cuidado 

de avisar os alunos de que o problema relativo ao espaço estava resolvido, 

pretendendo-se assim que comparecessem novamente nas aulas. Como tal, 

tive também o cuidado de lhes agradecer a presença nestas aulas de sexta-

feira, o que os deixou agradados. 

Relativamente às aulas, para além da Caminhada, observa-se na Tabela 

11, o planeamento de outra capacidade, à qual o plano de aula corresponde.  

 

Tabela 11 Planeamento das aulas do mês de Maio, para além da Caminhada 
Dia\Mês Maio 

4 Força 
6 Flexibilidade 
8 Equilíbrio/Coordenação 

11 Força 
13 Flexibilidade 
15 Equilíbrio/Coordenação 
18 Equilíbrio/Coordenação 
20 Flexibilidade 
22 Força 
25 Força 
27 Equilíbrio/Coordenação 
29 Flexibilidade 

 

No caso específico do equilíbrio/coordenação trabalhei por estações, 

contemplando exercícios de equilíbrio estático (manter a posição em diferentes 

posições de equilíbrio) e dinâmico (andar por cima, na longitudinal, dum step, 

ultrapassar obstáculos, como colchões, calcar colchões altos com instabilidade 

– proprioceptividade, etc).  

Relativamente às aulas, os alunos corresponderam às expectativas 

pretendidas, tanto a nível de caminhada, como a nível das diferentes 

capacidades físicas, exercitando com correcção técnica, concentrando-se nos 

exercícios e cumprindo os objectivos estipulados. 
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3.3.6.7. Relatório Geral do Grupo da Caminhada 
 

No início do ano demorou um certo tempo a adaptar-me ao programa 

estipulado da Caminhada, a compreender os objectivos específicos, a 

transmitir aos alunos as características particulares deste programa e, ao 

mesmo tempo, trabalhar com colegas do quarto ano da licenciatura, já que 

estes pertencem ao mesmo grupo de trabalho. Relativamente ao trabalho de 

grupo, devo referir que foi difícil perceber até que ponto deveria trabalhar de 

forma dependente ou de forma independente. 

Como o planeamento anual estava previamente estipulado pela Mestre 

Flávia (doutoranda que está a estudar este programa da Caminhada), era 

necessário entender as intensidades pretendidas, conhecer a escala de Borg 

adaptada e quais os objectivos relevantes para os exercícios restantes da aula.  

O facto de participar em duas das três aulas semanais, foi um contributo 

importante para que me inteirasse mais facilmente nos objectivos concretos 

deste programa e, simultaneamente, para que me interligasse com os alunos. 

Para além disso, à sexta-feira fui a única responsável pela planificação, 

organização e administração das aulas, facto que me aproximou muito dos 

alunos, permitindo-me actuar de forma mais dinâmica, bem como, integrar-me 

mais profundamente no próprio programa. Por outro lado, à segunda-feira, a 

minha actuação era mais distante, porque tinha uma função mais direccionada 

para o auxílio e menos para a liderança, já que esta função pertence às  alunas 

do quarto ano. Este aspecto permitiu que observasse a aula criticamente e que 

aprendesse com as formas diversas de trabalhar, enriquecendo muito esta  

experiência. 

Como todas as aulas integravam o exercício da Caminhada na parte 

fundamental, era imprescindível investir em formas diferentes de trabalhar este 

exercício para que os alunos se mantivessem motivados e atingissem as 

intensidades pretendidas.  

O grupo de idosos da Caminhada apresentou-se como sendo um grupo 

(na sua maioria) bastante assíduo, motivado e também heterogéneo. Por 

exemplo, relativamente às capacidades físicas encontra-se alguma 
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discrepância entre os idosos, o que, nos exercícios de competição exigiu 

cuidado suplementar, pois uns eram superestimulados e outros subvalorizados. 

Para além disso, nestas situações de competição, verificou-se que os alunos 

do sexo masculino não olhavam a meios para atingir os seus objectivos, tendo 

criado situações de quedas.  

Por outro lado, tive alguma dificuldade em adaptar-me ao preenchimento 

das presenças dos alunos e dos CEP, porque à segunda-feira não era a 

responsável e à sexta-feira era a Mestre Flávia que as completava, devendo 

referir que, por vezes, me esqueci de preencher as presenças. Além disso, no 

início do ano, tive alguma dificuldade em organizar o momento da aula 

destinado a perguntar os CEP, já que não dispondo de qualquer auxílio, senti 

alguma dificuldade em fazê-lo sem perder tempo de execução da aula. 

 Em relação ao facto de ser apenas eu a leccionar as aulas, considero ter 

se tornado extremamente positivo, pois confrontei-me com diversas situações 

inesperadas, preparando-me melhor para a realidade.  

Nos últimos meses, com o início do segundo semestre e com a 

participação de alunos do terceiro ano da FADEUP neste programa da 

Caminhada, surgiu uma alteração referente ao facto de em determinadas 

segundas-feiras não necessitar de assistir às aulas. Esta mudança ocorreu 

perto da época da Páscoa, o que acumulou algum tempo sem estar com os 

alunos, desorientando-me um pouco na cadência até então seguida. 

Com esta experiência aprendi bastante, tendo desenvolvido competências 

especificamente relacionadas com as características do programa da 

Caminhada, com a evolução dos idosos em termos de resistência aeróbia, e 

por fim, com a minha intervenção e comunicação durante as sessões de 

actividade física para a Terceira Idade. Tornou-se realmente gratificante 

trabalhar neste programa da Caminhada e verificar, na prática, a evolução 

perante um estímulo destinado à resistência aeróbia. 
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3.3.7. Avaliação da Actividade do Grupo da Caminhada 
 

O programa da caminhada focou-se no trabalho da resistência aeróbia, 

que afecta directamente a qualidade de vida do idoso. O desenvolvimento 

desta capacidade interfere em aspectos como os factores de risco para DCV, o 

controle de peso e a autonomia do idoso, aspectos em voga na nossa 

sociedade. Sendo assim, este programa mostrou ser extremamente pertinente. 

Relativamente ao exercício da caminhada, trabalhou-se no sentido de 

atingir os objectivos recomendados pela American College of Sports Medicine 

& American Heart Association (2007), tendo-se em consideração que para tal 

objectivo era necessário passar por determinadas etapas. Neste sentido, o 

programa foi planeado de forma gradual, progressiva, desafiante, mas ao 

mesmo tempo, realista, contribuindo para que os alunos alcançassem as 

intensidades pretendidas. Apenas 3 alunos apresentaram mais dificuldade: um 

aluno que, por vezes, tinha que parar por ser diabético e por se sentir afectado 

nos pés e na locomoção; outra aluna que, por ter uma hérnia do hiato, se via 

obrigada a descansar e ainda outra aluna que, por razões diversas, em 

determinados momentos necessitava de recuperar e, por isso parava.  

Atendendo ao objectivo primordial da investigação associada a este 

programa de Caminhada, as sessões centraram-se fundamentalmente no 

desenvolvimento da capacidade aeróbia e não tanto no reforço muscular. 

Penso que, como perspectiva futura, se pode completar o exercício da 

caminhada com um trabalho multicomponente, englobando um trabalho de 

força muscular, flexibilidade e equilíbrio, essenciais para a qualidade de vida do 

idoso.  

Este programa exigiu grande criatividade, pois o exercício da caminhada 

aparentemente era extremamente monótono, podendo comprometer a 

motivação e assiduidade dos alunos. No entanto, através da diversificação dos 

exercícios na caminhada, tendo em conta o propósito da resistência aeróbia, 

penso que conseguimos que, por um lado, os alunos estivessem motivados e 

com prazer e, por outro lado, alcançassem as intensidades pretendidas. 
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De um modo geral, os alunos tiveram que passar por uma aprendizagem 

para compreenderem qual a intensidade pretendida na Caminhada e traduzir o 

seu esforço num número (CEP).  

Surgiu uma alteração de espaços na aula de sexta-feira, a partir do mês 

de Março, sendo-nos disponibilizado um pavilhão que, por razões alheias, 

estava sempre ocupado, teve que se arranjar uma alternativa no momento de 

iniciar a aula. Apesar de ter sido complicado e de ter afectado a prática de 

actividade à sexta-feira, conseguimos solucionar o problema, sendo-nos 

disponibilizado novamente o mesmo pavilhão, voltando a ter alunos novamente 

motivados e assíduos.   

No que se refere ao grupo de alunos, deparou-se com um grupo 

heterogéneo, o que exigiu um planeamento dos exercícios cuidadoso, para que 

todos os alunos elaborassem exercícios que os fizessem sentir capazes e 

simultaneamente desafiados. 

Por outro lado, apercebemo-nos que, pela própria heterogeneidade do 

grupo e pela vontade exacerbada que determinados alunos tinham em ser 

vencedores (sem relativizar os meios e as suas limitações físicas), considero 

relevante evitar exercícios de competição, especialmente com contacto físico. 

Estes exercícios não só criaram exercitação apenas por parte de um ou outro 

elemento do grupo, essencialmente do sexo masculino, como criaram 

afastamento por parte dos outros, os fisicamente mais frágeis e menos 

competitivos, proporcionando um risco de quedas acrescido. Futuramente, o 

importante será analisar as características do grupo e ir introduzindo 

gradualmente exercícios com algum carácter competitivo, mas doseando 

sempre os benefícios versus perigos associados.  

Durante o ano lectivo, os alunos mostraram-se, em termos gerais, 

bastante assíduos, e permaneceram do início até ao final do programa. Isto 

revela que as aulas proporcionaram prazer, como também se adequaram a 

esta faixa etária, sem criarem lesões associadas à prática. 

Observou-se ainda que os alunos reagiram de forma adequada ao 

programa, revelando uma evolução bem notória ao longo dos meses. Perante 

este programa verificou-se uma qualidade superior na marcha, tanto a nível de 
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comprimento da passada, velocidade, como também na coordenação da 

locomoção, reflectindo-se numa maior agilidade dos idosos.  

Por outro lado, observou-se ainda uma diminuição de volume na cintura 

(dados da investigação não apresentados), reflectindo-se numa maior 

satisfação corporal. 

A nível funcional, penso que este programa teve efeitos evidentes, sendo 

relatado com extremo agrado por vários idosos, a melhoria do seu 

desempenho em determinadas tarefas do quotidiano, como por exemplo, 

apertar os cordões dos sapatos, sentar na cadeira, etc. 

De um modo geral, penso que estas melhorias deveram-se 

essencialmente às diferentes formas de caminhar (passada grande, pequena, 

andar rápido, lento, elevar joelho, andar lateralmente, entre outros), à prática 

de actividade física regular e à caminhada em si. 

Para além disso, na investigação associada a este grupo, pode-se 

verificar que, em termos gerais, a melhoria do desempenho nos testes de 

aptidão aeróbia, (teste de 6 minutos), subir degraus, sentar e levantar 5 vezes, 

apresentando menor perímetro da cintura e a redução da pressão arterial 

(dados apresentados no projecto de doutoramento). 

Embora não fazendo parte do meu estágio, estes resultados são deveras 

interessantes, na medida em que foram utilizados testes que reflectem o 

desempenho dos idosos no seu quotidiano. Assim, relativamente ao teste de 6 

minutos, é de referir que este tem-se demonstrado capaz de reflectir a 

tolerância ao exercício e à resistência (VanSwearingen & Brach, 2001) e de 

espelhar o índice geral de funcionalidade em populações desta faixa etária 

(Seynnes et al., 2004). A incapacidade para subir e descer escadas é um 

marcador de mobilidade e de declínio funcional no idoso e, está intimamente 

relacionada, dentre outros factores, à força e potência dos MI, equilíbrio e 

vitalidade (Tiedemann, Shimada, Sherrington, Murray, & Lord, 2008). 

O tempo utilizado para o idoso se levantar de uma cadeira e se voltar a 

sentar é de 5 vezes, tendo sido também bastante utilizado para avaliar a força 

e potência dos MI, mobilidade e susceptibilidade de quedas em idosos (Kuh et 

al., 2005; Tiedemann, Shimada, Sherrington, Murray, & Lord, 2008).  
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Assim sendo, de acordo com os resultados dos testes e tendo por base 

os objectivos centrais do programa, podemos verificar que o programa da 

Caminhada parece ser efectivo nas melhorias da capacidade aeróbia, 

contribuindo para uma melhor capacidade funcional do idoso, especialmente 

dos MI, equilíbrio, mobilidade e mesmo na possível redução da quantidade de 

quedas. Para além disso, parece que ao reduzir o perímetro da cintura, 

permitiu reduzir a gordura abdominal, tão nefasta para saúde do idoso e 

perigosa para as DCV. 

Por fim, este treino tende a baixar os valores de pressão arterial, 

indicativo relevante por se estar perante uma turma com grande quantidade de 

alunos hipertensos.  

Pode-se então considerar que este programa de actividade física, pelo 

seu carácter aeróbio, parece ser efectivo nos parâmetros que previnem os 

factores de risco para DCV, que controlam a gordura na zona abdominal, que 

atenuam a hipertensão e porque proporcionam maior aptidão física funcional 

ao idoso. Por todas estas razões, este programa da Caminhada foi muito 

importante porque promoveu maior autonomia e saúde ao idoso.  

Além do mais, considero ter-se tornado num desafio pela necessidade 

que tive em transformar as aulas num espaço cativante e contrário à 

monotonia. A capacidade de trabalhar de acordo com o programa e de agradar 

aos alunos, exigia não só um planeamento atractivo das aulas, como também, 

uma atitude a manter na aula propriamente dita, nomeadamente no incentivo, 

no encorajamento e na interacção com os alunos. Relativamente a estes 

aspectos, penso que para além de lhes atentar, também consegui concretizá-

los, procurando com isso, beneficiar os alunos. Considero assim ter criado uma 

boa relação com os alunos, interagindo com eles, comunicando 

entusiasmadamente, mas, ao mesmo tempo, exigindo deles aquilo que seria 

necessário para que progredissem diariamente, tendo em conta as suas 

limitações. Uma das preocupações que procurei manter foi a de tratar os 

alunos como pessoas capazes e saudáveis e não como crianças ou pessoas 

debilitadas, pois estes sentem essa necessidade. 
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O facto de ser eu mesma a leccionar as aulas às sextas-feiras, permitiu 

enriquecer e enaltecer toda esta experiência. Assim, através deste programa 

da Caminhada, aprendi e cresci muito nas aulas e com os alunos. Senti que foi 

muito gratificante e desafiante trabalhar com este grupo e também com este 

projecto em particular. 
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3.4. Grupo da Musculação 

3.4.1. Caracterização do espaço do Grupo da Musculação 
 

Este grupo realiza as aulas na sala de musculação da FADEUP e tem 

acesso ao material guardado na arrecadação no pavilhão de Ginástica 

Artística, tal como os grupos da Caminhada e da Osteoporose. 

 

 

3.4.2. Caracterização do material do Grupo da Musculação 
 

O material destinado a este grupo é o que está inserido na arrecadação, 

sendo que as diversas máquinas e pesos livres encontram-se na sala de 

Musculação. O material destina-se a um trabalho de resistência aeróbia e um 

trabalho de força muscular para os diferentes grupos musculares.  
 

 

3.4.3. Caracterização dos alunos do Grupo da Musculação 
 

No programa da Musculação encontram-se 18 alunos inscritos, sendo que 

deste total  7 representam o sexo masculino. Mais uma vez se verifica que o 

sexo feminino está em maioria nos programas dedicados à actividade física na 

Terceira Idade inseridos neste Estágio Profissional, levantando-se a hipótese 

de haver mais mulheres predispostas a praticar actividade física organizada. 

A média de idade deste grupo encontra-se nos 67 anos, o aluno mais 

idoso tem 74 anos e o menos idoso tem 59 anos. O Gráfico 8 apresenta os 

resultados de diferentes parâmetros, relativos aos alunos da classe de 

Musculação. 
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Gráfico 8 Características do Grupo da Musculação 
 

De acordo com o Gráfico 8, verifica-se que 13 alunos são hipertensos, 8 

sofrem de elevados níveis de colesterol e 4 apresentam diabetes tipo II. 

Relativamente à hipertensão, durante o treino de resistência deve-se 

evitar fazer exercícios em apneia, devendo o treino incorporar menos carga, 

mas, maior número de repetições (American College of Sports Medicine, 2006). 

Para além disso, de acordo com a mesma entidade, o treino da força deve ser 

realizado como um complemento e não como uma opção em relação ao treino 

aeróbio e deve ainda envolver os grandes grupos musculares. Caso o indivíduo 

tome beta-bloqueadores é necessário ter atenção, pois este medicamento 

atenua a resposta da FC durante o exercício sub-máximo e máximo, podendo 

diminuir a capacidade ao exercício (American College of Sports Medicine, 

2006). 

Por outro lado, nota-se que não existem alunos fumadores e que apenas 

3 deles apresentam comportamentos de tabagismos no passado. 

Em relação à prática de actividade física anterior ao programa, observa-

se, através do Gráfico 8, que 11 dos alunos estavam inseridos em actividade 

física sistematizada, o que revela uma realidade animadora.  

Por outro lado, depara-se com uma turma que apresenta 6 dos alunos 

com osteoporose, ou seja, estes alunos apresentam menor densidade óssea, 

os ossos são mais frágeis e mais susceptíveis de fractura (Sharp & Dohme, 
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2004; Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Como tal, é necessário ter em 

atenção a prevenção de quedas, principalmente na circulação no espaço da 

aula entre as máquinas. Por outro lado, este tipo de treino, de resistência, 

estimula o desenvolvimento de força muscular e assim, melhora a DMO 

(Geraldes, 2003; Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Para além disso, o 

stress mecânico no treino de força provoca alterações no metabolismo ósseo 

(Henderson, White, & Eisman, 1998), inibindo a reabsorção óssea (Tortora, 

2000).O treino de força tem ainda como vantagens a melhoria do equilíbrio e 

coordenação motora, essenciais para prevenir quedas e fracturas 

osteoporóticas (Carvalho & Soares, 2004). 

Por último, no que diz respeito às DCV, 2 alunos têm complicações a este 

nível, sendo que aluno tem um sopro no coração e outra aluna apresenta 

ligeira hipertrofia do septo, bem como, válvulas cardíacas com alterações 

degenerativas, no entanto, ambos estão controlados por medicamentos. Um 

sopro cardíaco é um som anormal que consiste num ruído de fluxo antes, 

durante ou após o primeiro e o segundo som dos batimentos cardíacos 

normais, ou que pode até mascarar os sons normais do coração e, na sua 

maioria das vezes, um sopro no coração indica um problema nas valvas 

(Tortora, 2000). Como tal, a progressão deve ser feita primeiro pelo aumento 

da duração e posteriormente pelo da carga, devendo envolver os grandes 

grupos musculares e evitando a manobra de Valsava (American College of 

Sports Medicine, 2006). 

Mediante o Gráfico 8 verifica-se que apenas 4 alunos, dos 19 alunos 

inscritos, se integram no intervalo de peso normal. Dos restantes, 9 dos alunos 

encontram-se com excesso de peso (25,0 a 29,9 Kg/m2), 4 dos alunos 

deparam-se com obesidade leve, por se encontrarem no intervalo entre 30,0 e 

34,9 Kg/m2 e 2 alunos já se inserem no grupo da obesidade moderada II (35,0-

39,9 Kg/m2) (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Face a isto, deparamo-nos 

com um panorama bastante acima dos valores saudáveis e ideais, pelo que é 

extremamente importante que o programa de treino esteja bem ajustado aos 

indivíduos, no sentido de proporcionar perda de peso, já que a grande maioria 

dos alunos praticava exercício físico sistemático. Para além disso, uma 
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correcta alimentação será crucial para controlar o peso e, assim reduzir os 

riscos associados ao excesso de peso. 
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3.4.4. Metodologia de treino do Grupo da Musculação 
 

O objectivo principal do programa da Musculação foi aumentar a massa e 

a resistência muscular e influenciar positivamente em alguns factores de risco 

para DCV, bem como, na aptidão física funcional. 

Apesar do treino aeróbio ser tradicionalmente o mais recomendado para 

incrementar a aptidão física, o treino de força também é considerado 

imprescindível como parte integrante da actividade física (Carvalho, Mota, & 

Soares, 2003; Carvalho & Soares, 2004). A National Strength and Conditioning 

Association (NCSA) & Brown (2007) acrescenta mesmo que apesar de estar 

bem estabelecido que o exercício aeróbio é eficaz para queimar calorias e 

melhorar a aptidão cardiovascular, os benefícios do exercício de força são 

igualmente fundamentais. 

A força muscular, para além de ser um elemento importante na 

integridade do sistema músculo-esquelético, serve também de base para 

outras capacidades físicas, como a resistência aeróbia (Carvalho, Mota, & 

Soares, 2003). Para além disso, o programa de treino de força pode ainda 

reduzir a gordura corporal, aumentar a taxa metabólica, diminuir  

a pressão arterial de repouso, baixar o colesterol, melhorar a tolerância à 

glicose, reduzir as dor na zona inferior das costas e o risco de desenvolver 

osteoporose e câncer (National Strength and Conditioning Association (NSCA) 

& Brown, 2007). 

O treino de força é ainda recomendado para promover e manter a saúde 

física e independência, assim como para obter benefícios na realização de 

actividades que mantenham ou aumentem a força e resistência muscular do 

idoso (American College of Sports Medicine, 2006; American College of Sports 

Medicine & American Heart Association, 2007). Para além disso, este tipo de 

treino é ainda considerado extremamente importante nos idosos, uma vez que, 

através do fortalecimento da musculatura, pretende aumentar a massa 

muscular, evitando assim uma das principais causas de instabilidades e 

quedas, sendo também um estímulo para aumentar a DMO (Matsudo & 

Matsudo, 1993). Para além disso, segundo Mazzeo et al. (1998) com o 
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incremento da força muscular têm sido observados níveis aumentados de 

actividade espontânea nos idosos. 

No entanto, apesar de todos os benefícios inerentes ao treino da força, 

existe ainda alguma controvérsia na utilização do trabalho específico de força 

nos idosos (Carvalho, Mota, & Soares, 2003). 

Os mesmos autores defendem que a tradicional pouca recomendação do 

treino de força em idosos se baseia no facto deste tipo de exercícios poder 

incrementar os valores da FC e particularmente da pressão arterial. Apesar do 

treino de força ser aconselhado aos idosos pelas repercussões na 

funcionalidade, saúde e qualidade de vida (Brili, Macera, Davis, BIair, & 

Cordon, 2000), surge alguma preocupação quanto à segurança deste tipo de 

exercícios. Contudo, Evans (1999), defende que quando efectuada com 

técnicas apropriadas, o aumento dos valores da FC e da pressão arterial 

durante os exercícios de força é apenas ligeira. Aliás, o American College of 

Sports Medicine (2006) considera o treino de força de tal forma importante, que 

o integra em programas de reabilitação cardíaca. 
No que diz respeito ao treino de força, considera-se que o ideal é o uso 

das máquinas de resistência variável, já que a carga pode ser aplicada em 

níveis baixos incrementando lentamente, protegendo assim a coluna lombar e 

diminuindo o risco de lesão (Matsudo & Matsudo, 1993). Para além disso, este 

tipo de trabalho permite um maior controlo do movimento e da correcta postura, 

sendo possível ajustar a carga mais apropriada para o grupo muscular e ao 

indivíduo em causa, obedecendo, assim, ao princípio da sobrecarga (Lord, 

Ward, Williams, & Strudwick, 1995). 

Iniciou-se o programa da Musculação no mês de Novembro e as aulas 

principiaram com a elaboração de testes de avaliação física, avaliação 

funcional e teste de 1RM. 

Os testes efectuados foram os mesmos que se administraram no 

programa da Caminhada (ver ponto 3.3.4.). Para além destes testes, de forma 

a ajustar a intensidade e as cargas a cada aluno, realizou-se o teste de 1RM, 

para posteriormente, através de cálculos, ajustarmos as cargas de acordo com 

a intensidade pretendida e de acordo com a capacidade individual dos alunos. 
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O protocolo de 1RM é um dos métodos universais mais aceites e 

utilizados para testar a força e significa a quantidade máxima de peso que se 

consegue levantar e é não mais do que uma repetição do exercício completo 

(National Strength and Conditioning Association (NSCA) & Brown, 2007). O 

teste é um instrumento importante, pois permite estabelecer uma base que 

pode ser usada para determinar as intensidades e cargas dos exercícios 

(National Strength and Conditioning Association (NSCA) & Brown, 2007). Para 

realizar o teste de 1RM correctamente há que tomar precauções de segurança 

apropriadas, isto é, certificar a utilização de períodos de repouso adequados 

para permitir a recuperação e efectuar com bom controlo do peso durante toda 

a amplitude de movimento (National Strength and Conditioning Association 

(NSCA) & Brown, 2007). Na aula do teste de 1RM, os idosos do programa da 

Musculação foram submetidos a um breve aquecimento geral, após este 

período, exercitaram 15 repetições com carga leve no primeiro teste de 1RM 

efectuado (início do ano) e nos seguintes testes de 1RM (num período 

posterior) aqueceram numa intensidade de 50%, em cada máquina. O 

professor estimou a carga inicial do teste. De acordo com Rydwik, Karlsson, 

Frandin, & Akner (2007), caso o indivíduo seja capaz de realizar 2 repetições, a 

carga deverá ser incrementada até que atinja um valor suficiente para apenas 

uma repetição com completa amplitude e sem movimentos compensatórios. 

Para evitar fadiga muscular, a carga máxima para cada exercício teve de ser 

alcançada, no máximo, em 3 tentativas com um período de 2 minutos de 

descanso. Caso não se atingisse 1RM nas 3 tentativas, ficava para a aula 

seguinte.  

Relativamente ao programa de musculação, este grupo treinou na sala de 

Musculação e elaborou o seu programa de treino 3 vezes por semana em dias 

não-consecutivos (segundas, quartas e sextas-feiras) em máquinas de 

resistência e com pesos.  
Para Matsudo e Matsudo (1993) é indicado realizar treino de força 2 

vezes por semana e utilizando, na maioria, grandes grupos musculares com 8 

a 10 repetições por exercício. O American College of Sports Medicine & 

American Heart Association (2007) recomenda no mínimo 2 vezes por semana 

de treino de força, devendo este ser realizado 2 ou mais dias não-consecutivos 
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por semana e também recorrendo a grandes grupos musculares. As mesmas 

entidades aconselham também que se utilizem 8 a 10 exercícios por sessão e 

para se maximizar o desenvolvimento da força muscular deve-se permitir 10 a 

15 repetições para cada exercício, devendo o nível de esforço no trabalho de 

força ser moderado a intenso. Vários autores recomendam uma frequência de 

2 a 3 dias por semana, 8 a 10 exercícios, 2 a 3 séries de 8 a 12 repetições 

cada (Mazzeo & Tanaka, 2001).   

 De acordo com Evans (1999), os exercícios devem ser executados com 

uma intensidade moderada, realizados na sua amplitude máxima, de forma 

lenta e controlada, associados a uma respiração ritmada.  

No que diz respeito à estrutura da aula, principiou-se pelo aquecimento 

que é efectuado no espaço livre à volta das máquinas, empregando exercícios 

de activação geral do sistema cardiovascular e músculo-esquelético. Ao 

contrário do inicialmente planeado, não se utilizou as máquinas 

cardiovasculares (passadeira, remo e bicicleta), pela reduzida quantidade 

relativamente ao número de alunos que estavam inseridos neste programa. 

Posteriormente ao aquecimento, realizaram-se exercícios de alongamento 

muscular e, em seguida, iniciou-se a parte fundamental da aula, na qual os 

indivíduos foram submetidos ao treino específico de força quer nas máquinas, 

quer com pesos livres. Para finalizar, efectuou-se o relaxamento com 

alongamento dos grupos musculares exercitados. 

No programa da Musculação, os exercícios da parte superior e inferior do 

corpo foram efectuados alternadamente, a fim de minimizar a fadiga, em que 

cada repetição durava aproximadamente 6 segundos, 3 segundos na fase 

concêntrica e 3 segundos na fase excêntrica (Henwood, Riek, & Taaffe, 2008), 

não existindo um período superior a 2 segundos entre as repetições e uma 

pausa de, pelo menos, 2 minutos entre as 2 séries (Carvalho & Soares, 2004). 

Relativamente à programação inicial houve uma alteração em 

determinados exercícios, pois acrescentou-se a máquina leg extension para 

trabalhar o músculo quadricípete de forma a se trabalhar equilibradamente 

agonistas e antagonistas, bem como, se verificou que seria vantajoso o reforço 

muscular dos grandes grupos musculares dos MI e, de acordo com Carvalho & 

Soares (2004), é recomendado um equilíbrio entre os músculos flexores e os 
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extensores. Para além disso, alterou-se a máquina destinada a trabalhar os 

músculos dos tricípite, passando a exercitar com pesos livres, pelo facto de a 

máquina em questão ser pouco ergonómica, o que provocaria uma postura 

incorrecta dos idosos. Como tal, os exercícios estipulados para a aula de 

Musculação, bem como, a sua ordem, foram os seguintes: 1º leg press; 2º 

chest press; 3º leg curl; 4º upperback; 5º leg extension; 6º lower back; 7º 

tricípite; 8º crunch; 9º bicípite (conforme Anexo 6).  

Nestas faixas etárias é preferível ter especial atenção à exercitação de 

grandes grupos musculares, comparativamente com pequenos grupos 

musculares, no entanto, deve-se trabalhar tanto exercícios poliarticulares, 

como monoarticulares (National Strength and Conditioning Association (NSCA) 

& Brown, 2007). Quanto à ordem dos exercícios, normalmente se inicia pelos 

MI, pois geralmente estes grupos musculares permitem trabalhar com pesos 

mais elevados e, desta forma, torna possível trabalhá-los quando corpo está 

em ausência de fadiga (American College of Sports Medicine & American Heart 

Association, 2007). A mesma entidade sugere que, após o exercício de MI, 

deve-se exercitar a musculatura do peito, costas, ombros e braços e, no final 

do treino de força, deve-se trabalhar a zona lombar e os músculos abdominais. 

Porém, a mesma entidade considera a seguinte sugestão, alterar a ordem dos 

grupos musculares e até iniciar trabalhando com grupos musculares mais 

fracos, quando se estiver menos cansado, todavia, esta sugestão não tem que 

ser estanque. 

Tendo em conta a realidade, a proposta da ordem dos exercícios não 

pôde ser cumprida, pois não se tornou viável, iniciar na mesma máquina com 

todos os alunos, já que dispúnhamos apenas de uma máquina, à excepção da 

máquina do peitoral, em que dispúnhamos de duas. Deste modo, os alunos 

seguiram a ordem estipulada, contudo, iniciaram em máquinas diferentes, 

dando preferência pelas que eram poliarticulares e que trabalhavam grandes 

grupos musculares. 

No programa de Musculação pretendeu-se que os idosos trabalhassem 

de forma equilibrada tanto os músculos agonistas, antagonistas dos principais 

grupos musculares dos MI, MS, como o tronco.  
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Como tal, foi relevante conhecer o movimento efectuado em cada 

máquina, os músculos exercitados, qual a postura correcta para elaborar os 

exercícios e averiguar quais os principais erros cometidos (conforme Tabela 

12). 

 

Tabela 12 Máquinas e pesos utilizados no programa da Musculação (FIeck & Kraemer, 1999; 
National Strength and Conditioning Association (NSCA) & Brown, 2007) 

Máquina Leg Press-  exercício poliarticular 

Movimento concêntrico: 

Extensão da coxa femoral e extensão da 

perna 

Movimento excêntrico: 

Flexão da coxa femoral e flexão da perna 

 

Músculos:  

Principais: quadricípite e glúteos 

Secundários: isquiotibiais 

Posição inicial: 

Sentado, pés à largura dos ombros posicionados a meio da placa, joelhos a 90º, abdominal 

ligeiramente contraído. 

Fase Concêntrica: 

Expirar e ao mesmo tempo fazer força, 

afastando o apoio dos pés do banco. No final 

do movimento os joelhos encontram-se quase 

em extensão. 

Fase Excêntrica: 

Inspirar e ao mesmo tempo descer peso de 

forma controlada até um ponto máximo sem 

que o peso assente. 

Principais erros: 

Executar o movimento numa amplitude reduzida, banco desajustado, de modo a que os 

joelhos não façam 90º, esticar os joelhos na fase final concêntrica, desalinhar os joelhos (com 

os pés). 
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Chest Press- exercício poliartucular 

Movimento concêntrico: 

Adução horizontal do braço e extensão do 

antebraço 

Movimento excêntrico: 

Abdução horizontal do braço e flexão do 

antebraço 

Músculos:  

Principais: grande peitoral, principalmente a porção externa 

Secundários: deltóide anterior, tricípite e pequeno peitoral 

Posição inicial: 

Deitado num banco horizontal, costas bem apoiadas, abdominal ligeiramente contraído, mãos 

na barra com os braços num ângulo de 90º (cotovelo abaixo das mãos), barra alinhada a meio 

do peito. 

Fase Concêntrica:  

Expirar e ao mesmo tempo afastar a barra do 

peito, no final os cotovelos encontram-se 

quase em extensão. 

Fase Excêntrica: 

Inspirar e ao mesmo tempo descer a barra de 

forma controlada, sempre com cotovelos 

direccionados para fora, até a barra se 

encontrar a um punho do peito. 

Principais erros: 

Pegas desajustadas, pulsos muito dobrados, acentuar a curvatura da lombar. 

 

Leg Curl- exercício monoarticular 

Movimento concêntrico: 

Flexão da perna 

Movimento excêntrico: 

Extensão da perna 

Músculos:  

Principais: isquiotibiais (bicípite crural, semitendinoso e semimembranoso). 

Secundários: costureiro, gracilis, gémeos, popliteo 

Posição inicial: 

Sentado, pés à largura dos ombros, joelhos alinhados com o eixo de rotação, abdominal 

ligeiramente contraído, almofada apoiada por baixo da articulação do tornozelo. 

Fase Concêntrica: 

Expirar e ao mesmo tempo executar flexão 

total do joelho. Pés em dorsiflexão. 

Fase Excêntrica: 

Inspirar e ao mesmo tempo subir de forma 

controlada as pernas. 

Principais erros: 

Mau alinhamento do joelho/eixo de rotação, mau ajuste da almofada no tornozelo, arquear as 

costas durante o movimento. 
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UPPER BACK – exercício poliarticular 

Movimento concêntrico:  

Adução horizontal do braço e flexão do 

antebraço 

Movimento excêntrico: 

Abdução horizontal do braço e extensão do 

antebraço 

Músculos:  

Principais: grande dorsal, rombóides, deltóide posterior e trapézio. 

Secundários: bicípite braquial 

Posição inicial: 

Sentado, peito todo apoiado no encosto, abdominal ligeiramente contraído, aos bem afastadas 

a agarrar nas pegas, cotovelos elevados ao nível dos ombros. 

Fase Concêntrica:  

Expirar e ao mesmo tempo puxar os 

cotovelos para trás, de modo a que as 

omoplatas quase se toquem. 

Fase Excêntrica: 

Inspirar e ao mesmo tempo esticar de forma 

controlada os cotovelos, estes nunca chegam 

a esticar totalmente. 

Principais erros: 

Oscilar o tronco na fase concêntrica, executar o movimento numa amplitude reduzida, avançar 

muito o tronco na fase ex Pegas desajustadas, pulsos muito dobrados, acentuar a curvatura 

excêntrica. 

 

Leg Extension- exercício monoarticular 

Movimento concêntrico: 

Extensão da perna 

Movimento excêntrico: 

Flexão da perna 

Músculos:  

Principais: quadrícipite (recto femoral, vasto externo, interno e médio) 

Posição inicial: 

Sentado, pés à largura dos ombros, joelhos alinhados com o eixo de rotação, abdominal 

ligeiramente contraído, almofada apoiada por cima da articulação do tornozelo. 

Fase Concêntrica: 

Expirar e ao mesmo tempo executar extensão 

total do joelho. As pontas do pé apontam para 

o tecto no final. 

Fase Excêntrica: 

Inspirar e ao mesmo tempo baixar de forma 

controlada as pernas. 

 

Principais erros: 

Alinhamento incorrecto do joelho/eixo de rotação, mau ajuste da almofada no tornozelo. 
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Lower Back - exercício monoarticular 

Movimento concêntrico: 

Extensão do tronco 

Movimento excêntrico: 

Flexão do tronco 

Músculos:  

Principais: massa comum, iliocostal, longo dorsal do tórax e multifidus. 

Secundários: grande dorsal 

Posição inicial: 

Sentado, pés no apoio, braços cruzados ao peito, costas direitas, abdominal ligeiramente 

contraído. 

Fase Concêntrica: 

Expirar e ao mesmo tempo realizar uma 

extensão do tronco o máximo atrás que 

conseguir. 

Fase Excêntrica: 

Inspirar e ao mesmo tempo aproximar as 

costas do ponto de partida, sempre de forma 

controlada. 

Principais erros: 

Pouca amplitude do movimento, levantar as ancas durante o movimento. 

 

Tricípite com pesos livres – exercício monoarticular 

Movimento concêntrico: 

Extensão do antebraço 

Movimento excêntrico: 

Flexão do antebraço 

Músculos:  

Principais: tricípite braquial 

Secundários: ancóneo 

Posição inicial: 

Deitado, costas bem apoiadas, abdominal ligeiramente contraído, MS perpendiculares ao solo, 

halteres nas mãos com a palma das mãos viradas para dentro. 

Fase Concêntrica:  

Expirar e ao mesmo tempo esticar os braços 

até à posição inicial durante todo o 

movimento só o antebraço se movimenta. 

Fase Excêntrica: 

Inspirar e ao mesmo tempo realizar uma 

flexão simultânea dos antebraços, mantendo 

o braço imóvel  

Principais erros: 

Mover os cotovelos durante o movimento, pouca amplitude do movimento, não segurar firme 

nos pesos livres. 
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Crunch (Abdominal) - exercício monoarticular  

Movimento concêntrico: 

Flexão do tronco 

Movimento excêntrico: 

Extensão do tronco 

Músculos:  

Principais: recto abdominal 

Secundários: grande oblíquo, recto femoral e tensor da fáscia lata. 

Posição inicial: 

Sentado, mãos agarram nos ápios, costas direitas, abdominal ligeiramente contraído. 

Fase Concêntrica:  

Expirar e ao mesmo tempo realizar uma 

flexão do tronco. 

Fase Excêntrica: 

Inspirar e ao mesmo tempo voltar a posição 

inicial de forma controlada. 

Principais erros: 

Pouca amplitude do movimento, fazer força com braços, contrair o pescoço. 

 

Multe – Bicípite - exercício monoarticular 

Movimento concêntrico: 

Flexão do antebraço 

Movimento excêntrico: 

Extensão do antebraço 

Músculos:  

Principais: bicípite braquial 

Secundários: braquial anterior 

Posição inicial: 

Sentado, pés à largura dos ombros, pés apoiados no chão (step), braços esticados, pegas nas 

mãos com pega em supinação. 

Fase Concêntrica:  

Expirar e ao mesmo tempo realizar uma 

flexão do antebraço, mantendo sempre os 

cotovelos apoiados, o movimento termina um 

pouco acima dos 45º. 

Fase Excêntrica: 

Inspirar e ao mesmo tempo descer de forma 

controlada os MS até à posição inicial.   

 

 

Principais erros: 

Flectir os pulsos na parte final da fase concêntrica, assimetria do movimento, mover os 

cotovelos durante o movimento, balançar com a cabeça. 

 

Como se verifica na Tabela 12, privilegiou-se as máquinas de resistência 

em detrimento do uso de pesos livres, pois a maioria dos estudos da literatura 

considera o trabalho em máquinas de resistência variável, como sendo 

preferível, na medida em que auxilia na execução controlada do movimento, 
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mantendo uma postura correcta, assim como, possibilita o ajuste da carga 

individual e para cada grupo muscular (Mazzeo & Tanaka, 2001). Em 

contrapartida, apesar de os pesos livres não serem tão estáveis e dificultarem a 

postura adequada, a National Strength and Conditioning Association (NCSA) & 

Brown (2007) aponta que este material permite exercitar mais o equilíbrio, a 

habilidade e a coordenação, quando comparados com as máquinas. 

Para que a actividade física tenha benefícios para os idosos é necessário 

ter alguns cuidados, tanto a nível de planeamento, como de execução. 

Como tal, em todas as aulas efectuou-se 5 a 10 minutos de aquecimento 

antes do treino de força e no treino propriamente dito, procurou-se um 

equilíbrio entre os grupos musculares trabalhados, caso contrário, pode 

incorrer no desenvolvimento de uma postura incorrecta e no aumento do risco 

de contrair alguma lesão ( Strength and Conditioning Association (NSCA) & 

Brown, 2007). 

Por sua vez, é necessário ter atenção à tolerância do idoso relativamente 

às intensidades elevadas, isto é, se este não tolerar as elevadas intensidades 

como consequência da dor articular ou de qualquer outra enfermidade, como 

alternativa, pode-se exercitar com intensidades baixas a moderadas, por forma 

a aumentar a força muscular, com menor desconforto e menor probabilidade de 

lesão (para refs. ver Carvalho & Soares, 2004). 

De acordo Carvalho (2004), no treino de força, deve-se ter em atenção o 

movimento correcto de flexão/extensão dos joelhos, porque a realização 

incorrecta, induz sobrecarga nos ligamentos de suporte da articulação, 

contribuindo assim para patologias permanentes. Deve-se ter também especial 

atenção às lombalgias, não esquecendo o reforço dos músculos posturais e 

ainda o fortalecimento da musculatura abdominal, não ignorando a correcta 

realização dos exercícios.  

Como muitos idosos sofrem de hipertensão e o treino da força é passível 

de provocar aumentos agudos de pressão arterial, é necessário obedecer a 

certos princípios, de forma a não sobrecarregar o sistema cardiovascular 

(Carvalho & Soares, 2004). Assim, neste escalão etário, os tempos de 

recuperação são de extrema importância, pois para além da influência das 

frequentes patologias cardiovasculares, o próprio sistema cardiovascular 
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apresenta menor eficácia (Carvalho & Soares, 2004). Neste sentido, os 

mesmos autores sugerem que, as patologias comuns nos idosos são por si um 

factor relevante, mas, na prescrição dos exercícios e nos tempos de 

recuperação, há que ter em consideração, as respostas mais exuberantes, 

quer da FC, quer da pressão arterial ao exercício de força, pois podem 

aumentar significativamente o “stress” cardiovascular e, consequentemente, o 

factor de risco associado à exercitação. Para além disso, a tolerância 

cardiovascular do idoso ao treino de força é boa, desde que sejam cumpridos 

os critérios de selecção e as técnicas adequadas de respiração, evitando 

sempre o bloqueio respiratório (manobra de Valsava) (Carvalho & Soares, 

2004; Evans, 1999; Matsudo & Matsudo, 1993; National Strength and 

Conditioning Association (NSCA) & Brown, 2007), caso contrário, a pressão 

artérial, principalmente a sistólica, aumenta muito durante o treino intenso de 

força (Wilmore & Costil, 1999). Quanto a isto, sem manobra de Valsava, os 

incrementos lineares da pressão arterial sistólica são esperados durante o 

trabalho de cargas (Wilmore & Costil, 1999), assim como, no exercício aeróbio 

(Parker et al., 1996). Por outro lado, têm que se evitar passagens rápidas de 

posição de pé à posição deitado e vice-versa, bem como, exercícios que exijam 

a inclinação da cabeça abaixo da cintura (Zambrana, 1991). 

Por outro lado, e em termos de fadiga muscular, trabalhou-se de forma 

alternada a parte inferior e superior do corpo, além disso, os intervalos entre as 

séries permitiram a recuperação completa. 

Relativamente às recomendações específicas para executar o trabalho de 

força, é importante ter em consideração que a chave do sucesso do treino é a 

execução técnica correcta de cada exercício (National Strength and 

Conditioning Association (NSCA) & Brown, 2007). 

Deste modo, os exercícios de força devem ser realizados na sua 

amplitude máxima, de forma lenta e controlada, tentando elaborá-los na 

amplitude máxima individual para obter os máximos benefícios (para refs. ver 

Carvalho & Soares, 2004). 

O protocolo de treino de força no programa de Musculação dos idosos 

seguiu as recomendações do American College of Sports Medicine & American 

Heart Association (2007) e foi especificamente direccionado para aumentar a 
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força e a massa muscular dos músculos extensores (músculos quadricípete) e 

flexores do joelho (músculos isquiotibiais), músculos peitorais, dorsais, flexores 

(músculos do bicípite) e extensores dos cotovelos (músculos dos tricípite), 

músculos abdominais e extensores da coluna. 

Neste sentido, ao longo do ano planearam-se os exercícios, mas também 

as aulas com as intensidades específicas no sentido de obter resultados no 

ganho de força e massa muscular. Seguidamente, apresentamos o 

planeamento anual na Tabela 13: 

 

Tabela 13 Planeamento anual do programa da Musculação referente ao ano lectivo 2008/2009 
(Outubro 2008 até Junho 2009) 
 
Outubro 2008 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
27 
Testes 
Avaliação 

28 
Testes 
Avaliação 

29 
Testes 
Avaliação 

30 
Testes 
Avaliação 

31 
Testes 
Avaliação 

 
Novembro 2008 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
3 
Adaptação, 
treino sem 
carga (1x10) 

4 
 
 

5 
Adaptação, 
treino sem carga 
(1x10) 

6 
 
 

7 
Adaptação, 
treino sem carga 
(1x10) 

10 
Teste de 1RM 
 

11 
12 
Teste de 1RM 
 

13 
 
 

14 
Teste de 1RM 
 

17 
1x10 – 50-
60%1RM 

18 
 
 

19 
1x10 –50- 
60%1RM 

20 
21 
1x10 –50- 
60%1RM 

24 
1x10-12 – 
60%1RM 

25 
26 
1x10-12 – 
60%1RM 

27 
28 
1x10-12 – 
60%1RM 

 
Dezembro 2008 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1 
Feriado 
 

2 

3 
1x10-12 – 
60%1RM 
 

4 

5 
2x10 – 
60%1RM 
 

8 
Feriado 
 

9 
10 
2x10-12 – 
60%1RM 

11 
12 
2x10-12 – 
60%1RM 

15 
1x 10 – 
70%1RM 

16 

17 
2x10 – 
60%1RM 
 

18 

19 
1x 10 – 
70%1RM 
 

22 
1x 10 – 
70%1RM 

23 
24 
Véspera de 
Natal 

25 
Natal 

26 

29 30 31   
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Janeiro 2009 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

   
1 
Feriado 

2 

5 
Teste de 
1RM 
 

6 

7 
Teste de 
1RM 
 

8 

9 
Teste de 
1RM 
 

12 
1x10-12 – 
70%1RM 
 

13 

14 
1x10 – 
70%1RM 
 

15 

16 
1x10-12 – 
70%1RM 
 

19 
2x10 – 
70%1RM 
 

20 

21 
2x10 – 
70%1RM 
 

22 

23 
2x10 – 
70%1RM 
 

26 
1x10 – 
80%1RM 
 

27 

28 
1x10 – 
80%1RM 
 

29 

30 
1x10 – 
80%1RM 
 

 
Fevereiro 2009 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
2 
1x10-12 – 
80%1RM 

3 4 
1x10-12 – 
80%1RM 

5 6 
1x10-12 
– 
80%1RM 

9 
2x10-12 – 
80%1RM 

10 11 
2x10-12 – 
80%1RM 

12 13 
2x10-12 
– 
80%1RM 

16 
2x10-12 – 
80%1RM 

17 18 
2x10-12 – 
80%1RM 

19 20 
2x10-12 
– 
80%1RM 

23 
Carnaval 
 

24 
Carnaval 
 

25 
1x10-12 – 
80%1RM 

26 27 
1x10-12– 
80%1RM 

 
Março 2009 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
2 
2x10-12 – 
80%1RM  

3 4 
2x10-12 – 
80%1RM 

5 6 
2x10-12 – 
80%1RM 
 

9 
2x10-12 – 
80%1RM 

10 11 
2x10-12 – 
80%1RM 

12 13 
2x10-12 – 
80%1RM 

16 
2x10-12 – 
80%1RM 
 

17 18 
2x10-12 – 
80%1RM 

19 20 
2x10-12 – 
80%1RM 

23 
2x10-12 – 
80%1RM 

24 25 
2x10-12 – 
80%1RM 

26 27 
Teste de 
1RM 

30 
Teste de 
1RM 

31    
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Abril 2009 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
 
 
 

 
1 
1x10-12 – 
80%1RM 

2 
3 
1x10-12 – 
80%1RM 

6 
2x10-12 – 
80%1RM 

7 
8 
2x10-12 – 
80%1RM 

9 
10 
Feriado 
Páscoa 

13 
2x10-12 – 
80%1RM 

14 
15 
2x10-12 – 
80%1RM 

16 
17 
2x10-12 – 
80%1RM 

20 
2x10-12 – 
80%1RM 

21 
 

22 
2x10-12 – 
80%1RM 

23 
24 
2x10-12 – 
80%1RM 

27 
2x10-12 – 
80%1RM 

28 
29 
2x10-12 – 
80%1RM 

30  

 
Maio 2009 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
 
 
 

   
1 
Feriado 

4 
2x10-12 – 
80%1RM 

5 
6 
2x10-12 – 
80%1RM 

7 
8 
2x10-12 – 
80%1RM 

11 
2x10-12 – 
80%1RM 

12 
13 
2x10-12 – 
80%1RM 

14 
15 
2x10-12 – 
80%1RM 

18 
2x10-12 – 
80%1RM 

19 
20 
2x10-12 – 
80%1RM 

21 
22 
2x10-12 – 
80%1RM 

25 
1x10-12 – 
80%1RM 

26 
27 
1x10-12 – 
80%1RM 

28 
29 
1x10-12 – 
80%1RM 

 
Junho 2009 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
1 
2x10-12 – 
80%1RM 
 

2 
3 
2x10-12 – 80%1RM 
 

4 

5 
2x10-12 – 
80%1RM 
 

8 
2x10-12 – 
80%1RM 

9 
10 
Feriado 

11 
12 
2x10 -12 – 
80%1RM 

15 
Teste de 
1RM 

16 
 

17 
Teste de 1RM 

18 
 

19 
Teste de 
1RM 
 

22 
Avaliações 
finais 

23 
Véspera 
São 
João 

24 
São João 

25 
Avaliações 
finais 

26 
Avaliações 
finais 

29 
2x10-12 – 
80%1RM 

30 
 
 

   

 



3.4. Grupos da Musculação  
 

272 

O princípio do aumento gradual da carga é a base para o planeamento do 

treino e, todos os indivíduos inseridos em actividade física devem segui-lo 

independentemente do seu nível de desempenho (Bompa, 2002). Também 

Carvalho & Soares (2004) consideram que o treino de força deverá ser 

progressivo, individualizado, induzindo estímulos para os principais grupos 

musculares envolvidos nas actividades do dia-a-dia. 

Assim, no programa de Musculação, a intensidade do treino foi 

gradualmente aumentada ao longo das 4 primeiras semanas de treino. Deste 

modo, durante a primeira semana de treino de força, o objectivo foi, 

fundamentalmente, a familiarização com as máquinas e a consciencialização 

da correcta realização dos movimentos, que segundo Carvalho & Soares 

(2004) servem para efectuar correcções posturais e de execução, enquanto o 

estímulo é menos intenso. Para além disso, também é importante interiorizar a 

respiração durante a realização do exercício. Assim, a inclusão de um período 

de familiarização é indispensável, particularmente nestes escalões etários, já 

que a inserção de novas habilidades implica uma aprendizagem que, 

usualmente nos idosos, é mais lenta e precisa de um período de tempo mais 

alargado para se adaptarem ao treino (Carvalho & Soares, 2004). Além disso,  

é importante ter em conta este aspecto para que se encontrem melhorias no 

recrutamento das fibras musculares, através de alterações neuromusculares 

que proporcionam aumentos iniciais na força (Lexell, Downham, Larsson, 

Bruhn, & Morsing, 1995), proporcionando a progressão de treino. 

Nesta fase inicial, o programa de Musculação apontou para a realização 

de uma série de 10-12 repetições sem carga nos 9 exercícios programados.  

O treino inicial esteve assim dentro dos parâmetros estipulados pela A 

National Strength and Conditioning Association (NCSA) & Brown (2007) que 

aconselha começar os treinos com a realização de um conjunto de 10 a 15 

repetições de 8 a 10 exercícios. Além disso, utilizar intensidades mais baixas 

numa fase inicial, pode ser um requisito importante para aumentar, 

posteriormente, as cargas de treino (Carvalho & Soares, 2004). 

A segunda semana foi destinada para a determinação de 1RM em cada 

aparelho. Na determinação de 1RM, os idosos foram submetidos a um breve 

aquecimento no aparelho e, em seguida, foi estimada a carga inicial do teste. 
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Durante a terceira e quarta semanas, o trabalho foi desenvolvido a 50-60% de 

1RM, ou seja CEP 5-6 da escala de Raso, Andrade, Matsudo, & Matsudo 

(1997). A partir de então, a carga foi progressivamente elevada até atingir 80% 

de 1RM, ou seja CEP 8 da escala de Raso, Andrade, Matsudo, & Matsudo 

(1997), sendo esta, a carga imposta até ao final do programa. Os testes de 

1RM foram realizados nas segundas e quartas semanas de treino e, após o 

primeiro mês, apenas a cada quatro semanas até ao final do programa.  

De acordo com Carvalho & Soares (2004), o volume de treino é um 

aspecto importante para optimizar a resposta de adaptação ao treino de força 

e, caso a intensidade do treino seja baixa, o número de repetições e o volume 

total de treino devem ser médios a grandes, de forma a maximizar a resposta 

muscular ao treino de força.  

Por outro lado, existe uma estreita dependência entre volume e 

intensidade e, em certas etapas do processo de treino, há que estabilizar e 

mesmo diminuir o volume da carga para se poder alcançar o suficiente nível de 

intensidade (Castelo et al., 2000). Por volume considera-se a quantidade total 

da carga efectuada pelos praticantes num exercício, numa unidade de treino ou 

num ciclo de treino (Castelo et al., 2000). De acordo com os mesmos autores, a 

componente intensidade pode ser ainda definida pela quantidade de trabalho 

realizado por unidade de tempo.  

Assim, como nota final, podemos reflectir que neste programa de 

Musculação, existiu sempre um aumento progressivo da intensidade, 

observável no  aumento da carga. 

Actualmente, é inquestionável a prescrição de exercícios com pesos livres 

para pessoas idosas saudáveis (Raso, Matsudo, & Matsudo, 2002). Tendo em 

conta que o treino da força deverá ser progressivo e individualizado (Carvalho 

& Soares, 2004), surge a necessidade de o monitorizar ao longo do tempo. 

Raso, Matsudo, & Matsudo (2002) propõem um modelo alternativo para ser 

utilizado como critério para a prescrição de exercícios com pesos livres, em 

que se considera a percepção subjectiva de esforço (Raso, Matsudo, & 

Matsudo, 2002). 

A Tabela 14 apresenta a escala de percepção subjectiva de esforço para 

exercício com pesos.  
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Tabela 14 Escala de percepção subjectiva de esforço para exercício com pesos (Raso, 
Matsudo, & Matsudo, 2002) 

0 Extremamente leve 
1  
2 Muito leve 
3  
4 Leve  
5  
6 Um pouco pesado  
7  
8 Pesado  
9 Muito pesado 
10 Extremamente 

pesado 
 

Esta escala subjectiva de esforço foi baseada noutras escalas disponíveis 

na literatura, como a de Borg, (1971) com escala de 6-20, a de Borg (1982) 

com escala de 0-10 e a de Cavasini e Matsudo, (1983) com escala também de 

0-10 (para refs. ver Raso, Matsudo, & Matsudo, 2002). Segundo Raso, 

Matsudo, & Matsudo (2002), a escala de percepção subjectiva de esforço está 

entre o valor 0 e 10, com intervalos iguais, partindo de uma escala percentual 

proporcional à sobrecarga de esforço, ou seja, se o sujeito aponta um valor de 

6 na percepção subjectiva de esforço, é esperado que a intensidade de 

trabalho seja 60% àquela da capacidade máxima de produção de força 

muscular (1RM). 

A escala da Tabela 14 foi utilizada durante as aulas para monitorizar cada 

exercício realizado. Optou-se por se perguntar os CEP aos alunos, às sextas-

feiras, no final do total de séries para cada exercício, no sentido de analisar se 

a carga exercitada estava a ser adequada à intensidade pretendida.  

Neste sentido, o treino de Musculação proporciona alterações no sistema 

Cardiovascular. 

Como tal, para pacientes em fase de reabilitação cardíaca, o exercício de 

força já é considerado como parte integrante do treino, juntamente com a 

resistência aeróbia (American College of Sports Medicine, 2006; American 

College of Sports Medicine & American Heart Association, 2007). Assim, ao 

contrário da não-recomendação tradicional, desde que se acompanhe o treino 

de força de técnicas apropriadas, este pode e deve ser parte integrante do 

programa de exercício para idosos, mesmo para aqueles mais débeis. Na 
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verdade, um estudo realizado por Evans & Cyr-Campbell (1997) revelou que a 

elevação da pressão arterial sistólica durante o treino aeróbio foi maior do que 

a elevação encontrada no treino de força, quando realizado com a técnica 

adequada. 

Apesar de não haver conclusões acerca do efeito do treino de força na 

redução dos valores da pressão arterial em idosos hipertensos, este facto é 

evidente em sujeitos normotensos (Parker, Hunter, & Treuth, 1996). 

Cononie & Graves (1991) concluíram que após 6 meses de treino de força 

de intensidade moderada, não se verificaram modificações na pressão arterial 

sistólica, nem na pressão arterial diastólica. Sendo assim, o American College 

of Sport of Medicine (1998) considera que o treino de força, por si só, não 

diminui significantemente a pressão arterial dos idosos hipertensos.  

Para Fleck & Júnior (2003), o treino de musculação não causa reduções 

significativas na FC repouso e, relativamente à pressão arterial em repouso, 

diminui, mas em menor grau que no treino aeróbio.  

Por outro lado, Parker, Hunter, & Treuth (1996) descreveram que ao fim 

de 16 semanas de treino de força, se encontraram menores valores da FC e 

pressão arterial no teste submáximo. Apesar das ligeiras alterações no 

VO2máx, o treino de força pode incrementar a aptidão cardiovascular sub-

máximo, através da maior percentagem de recrutamento de fibras tipo I, a 

melhor redistribuição do fluxo sanguíneo e o acréscimo do limiar anaeróbio 

(para refs. ver Carvalho & Soares, 2004). Como tal, as adaptações na aptidão 

cardiovascular sub-máximo, derivadas do exercício de força, apesar de 

pequenas mostram-se relevantes pela redução do risco de acidente 

cardiovascular, pois ao obter valores mais elevados de força máxima pelo 

treino, perante uma determinada tarefa sub-máximo, o idoso necessita de 

menor esforço, induzindo um menor “stress” cardiovascular (para refs. ver 

Carvalho & Soares, 2004). 

No que diz respeito à tolerância a glicose, apesar de não existir total 

concordância relativamente ao treino de força, a maioria dos estudos 

evidenciam que com um treino de força adequado, se pode melhorar a acção 

da insulina e, assim, favorecer indivíduos com diabetes tipo II (para refs. ver 

Carvalho & Soares, 2004). 
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Quanto aos efeitos do treino da força a nível do controlo do peso, é de 

registar maior unanimidade das abordagens (Mazzeo et al., 1998), pois este 

tipo de treino aumenta a taxa de metabolismo basal (Carvalho & Soares, 2004; 

Evans & Cyr-Campbell, 1997; Mazzeo et al., 1998; National Strength and 

Conditioning Association (NSCA) & Brown, 2007), eleva o gasto energético 

(Evans & Cyr-Campbell, 1997; Mazzeo et al., 1998), promove a redução da 

massa gorda (gordura total e intra-abdominal) e da adiposidade central 

(Mazzeo et al., 1998), diminuindo assim, os factores de risco de acidente 

cardiovascular (Mazzeo & Tanaka, 2001). Este tipo de treino pode ajudar a 

manter ou a aumentar a quantidade de tecido muscular (Tortora, 2000). Assim, 

quanto maior a massa muscular, maior a taxa metabólica, mesmo em repouso, 

e, consequentemente, maior gasto calórico (Tortora, 2000). 

Em geral, parece que o treino de força pode provocar as mesmas 

adaptações cardiovasculares do treino aeróbio (diminuição da FC repouso, 

aumento do VO2máx, redução do stress cardiovascular melhorias na função 

cardiovascular), mas normalmente em menor expressão (Fleck & Júnior, 2003).  

O treino de força não produz mudanças significativas no VO2máx (Hurley 

& Roth, 2000). Os estudos que encontram incrementos significativos no 

VO2máx após o treino de força, referem que a magnitude destes ganhos não é 

apreciável quando comparada com os efeitos do treino de resistência aeróbia 

(para refs. ver Carvalho & Soares, 2004).  

Assim, a literatura indica que o treino da força isolado parece não 

aumentar significativamente o VO2máx para além da normal variação biológica 

e metodológica (Hurley & Roth, 2000). Contudo, verifica-se uma diminuição na 

demanda cardíaca (American College of Sports Medicine, 2006), aumentos da 

capacidade oxidativa e algumas modificações ultra-estruturais do tecido 

muscular, revertendo o processo de perda de mitocôndrias (Deschenes, 2004). 

Parece que a perda de massa muscular relacionada com a idade pode 

ser um factor determinante na diminuição da capacidade aeróbia máxima nos 

idosos (Machado, 2008). Além dos exercícios específicos para melhorar a 

resistência aeróbia, algumas pesquisas têm mostrado que o incremento de 

exercícios para se trabalhar força muscular, pode levar a uma melhoria 

substancial da resistência aeróbia em idosos (American College of Sports 
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Medicine, 2006; Hurley & Roth, 2000), devido ao aumento da força e da 

resistência muscular e da massa livre de gordura (American College Sports 

Medicine, 1998). Neste sentido, o treino de força ajuda a reduzir a perda de 

força e massa muscular, tipicamente associada à idade (Spirduso, Francis, & 

MacRae, 2005). Ou seja, o aumento da massa muscular pode aumentar a 

potência aeróbia máxima, sendo particularmente importante nos idosos em que 

a perda de massa muscular e o aumento da fraqueza muscular seja elevada 

(Evans & Cyr-Campbell, 1997). 

Assim, a literatura sugere que há muitas adaptações físicas e fisiológicas 

que ocorrem como resultado de um treino de força, sendo altamente 

recomendado para idosos e para indivíduos com riscos de desenvolver DCV 

(Wilborn, Greenwood, Wyatt, Bowden, & Grose, 2004). 

Para além, das possíveis vantagens a nível cardiovascular, este programa 

pretende igualmente melhorias a nível funcional.  

O declínio na funcionalidade global e da estrutura do sistema muscular 

em particular, tem implicações significativas na capacidade funcional do idoso 

(Brill, Macera, Davis, Blair, & Gordon, 2000). 

O treino de força, com estímulos adequados, tem a capacidade de 

aumentar a força e massa muscular dos músculos exercitados (Carvalho et al., 

2004; Mazzeo et al., 1998), desenvolver o equilíbrio dinâmico (Mazzeo et al., 

1998), manter ou até melhorar a DMO (Kerr, Ackland, Maslen, Morton, & 

Prince, 2001), reduzindo assim, os níveis de osteoporose e as fracturas ósseas 

(Hurley & Roth, 2000; Mazzeo et al., 1998).    

O treino da força desempenha ainda um papel importante enquanto 

estratégia para a manutenção ou aumento da força dos músculos flexores e 

extensores do joelho (Carvalho & Soares, 2004) que são grupos fundamentais 

para a estabilidade corporal e na marcha. Assim, vários estudos têm 

demonstrado uma correlação positiva da força muscular, particularmente a 

força dos extensores do joelho, com a velocidade de marcha (Carvalho & 

Soares, 2004), com a subida de degraus, a levantar da cadeira e com a 

capacidade de realizar diferentes actividades do quotidiano (Mazzeo et al., 

1998).  
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Em vários estudos observa-se, através do treino de força, um aumento na 

força muscular entre 60 a 200% de 1RM em diferentes grupos musculares 

como extensores e flexores do joelho, dependendo do tipo e da intensidade do 

treino (Carvalho et al., 2004; Carvalho & Soares, 2004). 

Existem estudos que descrevem que baixas intensidades e mesmo baixas 

frequências de treino de força induzem, não apenas melhorias na força, como 

também podem aumentar a funcionalidade dos idosos (Carvalho & Soares, 

2004). Ou seja, de acordo com os mesmos autores, diferentes estudos 

demonstram que os idosos são capazes de melhorar a capacidade de 

desenvolver força e que, estes incrementos da força muscular, parecem estar 

relacionados com melhorias funcionais, aspecto determinante para a 

manutenção da autonomia diária do idoso e, consequentemente, para a sua 

melhor qualidade de vida.  

Para além dos ganhos de força, o treino de força permite desenvolver a 

coordenação neuromuscular e a potência (para refs. ver Carvalho & Soares, 

2004) podendo estas capacidades reduzir significativamente o risco de queda e 

incrementar a independência funcional (Evans, 1999). 

Para além disso, o treino de força pode ainda atenuar alguns tipos de 

problemas articulares provocados pelo excesso de peso, sedentarismo e 

lesões antigas (American College of Sport of Medicine, 1998), bem como, 

diminuir a dor e a incapacidade induzidas pela degeneração articular (Kell, Bell, 

& Quinney, 2001).  

Então, para além dos efeitos na morfologia e no metabolismo do sistema 

muscular esquelético, existe uma relação positiva entre o treino de força e as 

habilidades funcionais dos idosos (Evans & Cyr-Campbell, 1997; Mazzeo et al., 

1998), auxiliando a preservar a autonomia e a habilidade funcional (Carvalho & 

Soares, 2004; Hurley & Roth, 2000). 

 



3.4. Grupos da Musculação  
 

279 

3.4.5. Planos de Aula do Grupo da Musculação 

 
Nas aulas referentes ao grupo da Musculação não se elabora plano de 

aula, porque o trabalho é sempre realizado nas mesmas máquinas e o que 

pode variar na estrutura da aula é apenas o aquecimento e os alongamentos. 

No que diz respeito à intensidade das cargas, número de séries e quantidade 

de repetições está referido no plano anual. Daí que em todas as aulas, cada 

aluno tem uma ficha individual em que se deve preencher a carga utilizada, o 

número de séries e repetições realizadas e ainda o CEP referente a cada 

máquina (sexta-feira apenas).  

 

 

3.4.6. Relatórios de aula do Grupo da Musculação 

3.4.6.1. Relatório do Mês de Novembro 
 

No início de Novembro, os alunos realizaram os vários testes de 

avaliação física, idênticos aos dos grupos da Caminhada e da Osteoporose. 
Após a realização dos testes da avaliação física e, de acordo com a 

planificação, principiou-se um trabalho de adaptação e familiarização com as 

máquinas de musculação. Por conseguinte, os alunos treinaram na primeira 

semana sem carga (1x10 repetições), na semana seguinte fizeram o teste de 

1RM em cada máquina e, posteriormente principiou-se a executar em cada 

máquina a 50-60% da intensidade máxima (1x10), ajustando os pesos das 

máquinas mediante os cálculos previamente calculados. Na última semana do 

mês de Novembro, os alunos trabalharam a 60% de 1RM com 1 série de 10 a 

12 repetições. Então, não contemplando o momento de avaliação de 1RM, 

após a adaptação surgiu um aumento gradual da intensidade administrada em 

cada máquina. Em concordância com Castelo et al. (2000), a adaptação do 

organismo segue-se posteriormente à aplicação de uma série de exercícios 

com uma determinada intensidade, no sentido de aumentar a sua capacidade. 

Sendo assim, os mesmos autores referem que para mobilizar esta capacidade 
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devem-se aplicar exercícios mais complexos e mais difíceis, pois exercícios 

que se mantenham imutáveis podem provocar uma melhoria durante um 

determinado tempo, contudo, o seu efeito decresce até se manter um estado 

estacionário de adaptação. 

A escolha do tipo de teste para avaliar a força muscular deve ser 

determinada de acordo com os objectivos específicos de cada programa 

(National Strength and Conditioning Association (NSCA) & Brown, 2007). Para 

Fleck & Júnior (2003) existem dois métodos para a determinação da carga: um 

deles refere-se ao cálculo do peso correcto de RM para certo número de 

repetições ou zona de treino, pela tentativa erro; o outro método corresponde 

ao uso de uma percentagem do peso de 1RM para executar certo número de 

repetições por série, podendo ser efectuado por teste ou estimativa. A National 

Strength and Conditioning Association (NCSA) & Brown (2007) considera que o 

teste de 1RM pode ser mais benéfico quando o programa não tem como único 

objectivo o aumento da aptidão física geral, mas, pretende também 

desenvolver determinados aspectos no desempenho do aluno, tal como se 

verifica no caso do programa da Musculação da FADEUP. Por essa razão, na 

Musculação, utilizamos o teste de 1RM, contudo, como refere Fleck & Júnior 

(2003), há que ter algumas precauções para garantir a segurança do teste, 

nomeadamente a presença de um assistente, ainda assim, como o exercício é 

efectuado com o maior peso possível para apenas um movimento, o perigo é 

inerente, bem como, o risco de lesão. Daí que a National Strength and 

Conditioning Association (NCSA) & Brown (2007) considere que este método 

exige que os alunos tenham um nível moderado de força e ainda de 

experiência, pois segundo Brzycki (1993) pode acarretar elevado stress 

muscular, ósseo e ligamentar, desencadeando modificações metabólicas 

importantes.  

.Como alternativa ao teste de 1RM poder-se-ia executar um múltiplo de 

RM e, de seguida, converter o valor para um valor projectado de 1RM através 

de equações, tabelas (National Strength and Conditioning Association (NSCA) 

& Brown, 2007) ou fórmulas (Brzycki, 1993).  
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É pelo facto de se poder tornar inseguro para o aluno que tive algum 

receio na utilização deste método, pois, por um lado a National Strength and 

Conditioning Association (NCSA) & Brown (2007) considera-o um dos métodos 

universalmente mais aceites e utilizados, mas, por outro lado, considero que 

em alunos iniciantes e especialmente idosos pode tornar-se perigoso. Este 

risco resulta do facto de os idosos, na sua grande maioria, não estarem 

habituados a realizar exercícios de musculação, nem mesmo esforços de 

média e alta intensidade e, até ao momento do teste de 1RM, terem efectuado 

apenas a familiarização (sem carga), o que poderá ser um esforço intenso a 

nível músculo-esquelético e articular. Para além disso, os idosos podem ainda 

apresentar lesões ou terem lesões antigas, tais como tendinites e inflamações 

em determinadas articulações, e pelo facto de realizarem um esforço máximo, 

pode ocorrer dor aguda e mesmo reacender a lesão adormecida. Embora 

múltiplas RM possam ser suficientes para a média individual, o teste de 1RM é 

mais preciso e real (National Strength and Conditioning Association (NSCA) & 

Brown, 2007), daí se ter-se optado por utilizá-lo. 

Eu participo neste programa da Musculação às sextas-feiras, juntamente 

com a Mestre Flávia, doutoranda que elaborou este projecto, e 3 alunos de 

licenciatura que estão a realizar o centro de treino na área de recreação. Os 

mesmos professores estão também a administrar as aulas de segundas-feiras 

com a Mestre Flávia e às quartas-feiras encontra-se a Mestre Flávia. 

Antes de o programa ter iniciado todos os intervenientes na leccionação 

destas aulas, experimentamos as máquinas para perceber até que ponto todos 

os exercícios pré-programados seriam exequíveis. Então, nesse momento, 

alteramos determinadas máquinas por serem desajustadas para uma boa 

postura e por poderem vir a ser perigosas. É extremamente importante dar 

especial atenção às condições de segurança e evitar que haja qualquer 

probabilidade de lesão, pois nesta faixa etária a capacidade de recuperação 

está reduzida. 

Antes de as aulas iniciarem, devo referir que deveria ter treinado mais na 

sala de Musculação, onde estas aulas se iriam realizar, pois esta sala 

apresenta ligeiras diferenças nas máquinas, se compararmos com outras 



3.4. Grupos da Musculação  
 

282 

máquinas de Musculação. As aulas iniciais decorreram de forma adequada, 

contudo, poderia apresentar mais destreza no manuseamento das máquinas, 

caso tivesse previamente treinado e experimentado mais vezes cada máquina. 

Como referi anteriormente, o programa de Musculação está pré-

determinado para o ano lectivo, assim, os ajustes ao longo do ano já estão 

contemplados, razão pela qual nunca planeamos as aulas. 

Relativamente aos alunos, observou-se uma evolução quer a nível 

postural, quer ao nível da aptidão física, para além de se notar a motivação 

geral dos alunos no decorrer das aulas.  

Apreciei muito este projecto, todavia, não foi o programa de idosos com 

que mais me identifiquei, porque prefiro intervir no grupo em conjunto, assim 

como, variar um pouco os exercícios ao longo das aulas. Esta é uma questão 

pessoal que não interfere em nada com os benefícios que a Musculação e o 

programa em específico despoleta nos idosos. Aprendi muito com este projecto 

e acredito mesmo nos seus efeitos positivos. É relevante que os alunos 

trabalhem correctamente, se sintam bem e apresentem uma evolução gradual, 

que julgo ter surgido. 

Ao longo do tempo, os alunos tornaram-se ligeiramente mais autónomos 

e notou-se uma maior entreajuda. Em todas as aulas distribuímos os alunos 

por grupos, por sua vez, ficaram ao cargo de um professor que os acompanha 

ao longo do treino. Como as aulas apresentaram rotinas, os alunos 

compreenderam melhor a forma de executar os exercícios e tornaram-se mais 

independentes. 

Sempre que possível, seria importante fazermos uma actividade inicial ou 

final de interacção com todo o grupo. Recordo que numa das sessões, os 

alunos terminaram os exercícios das máquinas aproximadamente 20 minutos 

antes do término da aula e então, aproveitei para realizar jogos de interacção 

com eles, algo que se revelou numa alegria contagiante e proporcionou a 

socialização de todo o grupo. Na maioria das vezes, o treino não permitiu 

terminar a aula antecipadamente, daí ter sido complicado realizar este tipo de 

actividades no final da aula, no entanto, seria uma opção futura escolher 

exercícios mais lúdicos e de interacção de grupo para serem realizados no 
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início da aula. De facto, a actividade física neste escalão etário tem como 

finalidade ser gratificante, ou seja, os idosos devem sentir que gostaram da 

prática e que foi agradável (Geis, 1996). Para isso, a actividade física deve ser 

socializadora, isto significa que o grupo de actividade física deve ser 

suficientemente  importante para os idosos que o compõem e deve cumprir 

uma função primordialmente de relação e comunicação (Geis, 1996), sendo por 

isso, composta por um carácter lúdico e recreativo (Zambrana, 1991).   

Como referi anteriormente, uma das minhas sugestões é, variar o 

aquecimento e os alongamentos, no sentido de criar dinâmica de grupo, já que 

na parte principal da aula não está contemplado esse objectivo de interacção e 

de socialização do grupo integral. Para além disso, sugiro que se insira música 

durante a aula. Relativamente aos alongamentos, por vezes, alteramos um 

pouco, mediante o professor que os orienta.  

Mesmo assim, considero que os alunos se mostraram satisfeitos e não se 

demonstraram inibidos na interacção, já que quando se depararam com 

actividades organizadas em grupo, reagiram em entusiasmo geral. 

Algumas dificuldades surgiram e, por isso, merecem registo. Devo referir 

que se tornou complicado memorizar os nomes de todos os alunos, algo que 

considero importante já que tratá-los pelo seu próprio nome, é mais pessoal e 

agradável. Isto aconteceu devido ao  facto de estar com os alunos apenas uma 

vez por semana e também por confundir os nomes destes alunos com os das 

outras turmas.  

Para além disso, senti dificuldade em cumprir os tempos de descanso, 

pelo facto de os alunos terem de esperar uns pelos outros para executarem os 

exercícios seguintes, o que implicou um repouso superior a 2 minutos.  

 

 

3.4.6.2. Relatório do Mês de Dezembro 
 

Como referi anteriormente, este mês foi peculiar por ter bastantes 

interrupções relativas ao Natal e Passagem de Ano. No entanto, o grupo da 
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Musculação e o da Caminhada foram os que descansaram menos, já que 

apenas pararam nos dias de feriado e no dia antecedente ao Natal. 
Para comemorar o Natal, no dia 22 de Dezembro colocamos música de 

Natal na aula e no final desta realizamos um lanche de convívio agradável, em 

que vários alunos e mesmo professores exibiram os seus dotes na cozinha. 

Verificamos que o convívio esporádico é extremamente importante, porque 

proporciona camaradagem entre os vários intervenientes. Para completar esta 

festa, oferecemos aos alunos um saco com chocolates e um postal de Natal, 

presentes elaborados pela Mestre Flávia e por mim. Poderia ter havido uma 

maior dedicação de todos para a realização dos presentes, contudo, o 

essencial foi os alunos terem nos recebido. 

Por outro lado, os alunos também retribuíram com um envelope para os 

professores, no entanto, no momento em que comunicaram aos professores 

esqueceram-se de me incluir. Fiquei triste, não propriamente por não receber o 

presente, mas por ter sido esquecida. Na verdade, sei que só participei uma 

vez por semana e que, por isso, estava menos vezes com os alunos, todavia 

deixou-me a pensar se tinho ou não uma boa ligação com os alunos e se tinho 

desempenhado um bom papel. No entanto, penso que tenho cumprido com os 

meus deveres e que tenho sido correcta, por isso, apesar deste esquecimento 

ter-me deixado triste e ter-me feito sentir desvalorizada, acredito que se tenha 

sucedido devido à escassa presença da minha parte. Admito que seja uma das 

desvantagens de estar em todos os programas, fazendo com que disponibilize 

menos tempo para cada um e que acabe por estar apenas uma vez por 

semana com os alunos. 

 

 

3.4.6.3. Relatório do Mês de Janeiro e Fevereiro 
 

Apesar de estarem planeados 2 momentos de teste de 1RM (início do 

mês Janeiro e Fevereiro), consideramos ter sido suficiente tê-los efectuado 

apenas no início de Janeiro. 
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Quanto a este aspecto, observou-se que a maioria dos alunos aumentou 

a carga de 1RM. Os casos que reflectiram uma diminuição da carga, estavam 

sobretudo associados a lesões ou dores, impossibilitando a aplicação da carga 

de 1RM real. 

Após a realização dos testes de 1RM, verificou-se que 2 alunas não 

compareceram às aulas durante um grande período. As razões para tal 

sucedido prenderam-se com sintomas dolorosos em diferentes partes do corpo. 

Penso que o teste de 1RM poderá ter desencadeado o processo inflamatório 

nalgumas articulações daquelas alunas, impedindo-as de praticarem exercício 

físico. Como referi anteriormente, considero que o teste de 1RM é 

extremamente importante para permitir que se trabalhe na intensidade 

esperada, contudo, tem efeitos adversos que devem ser tidos em 

consideração. Para alguns alunos mais frágeis, talvez fosse oportuno estimar 

1RM, tal como se efectuam os cálculos da FCmáx no programa da Caminhada 

para se obter a % de intensidade de treino. 

No mês de Fevereiro iniciaram-se novamente os testes da avaliação 

física, nomeadamente os testes de andar 6 minutos, de sentar e levantar 5 

vezes, de subir escadas, de handgrip, de força isométrica, do DEXA, da 

variabilidade da FC, da medição da tensão arterial e ainda da FC repouso, 

testes inseridos num projecto de Doutoramento. 

Em relação às aulas propriamente ditas, devo referir que os alunos se 

foram acostumando ao treino e às máquinas, daí ter se notado neles uma 

maior autonomia. Contudo, não podemos descurar a importância do nosso 

papel, atentando à postura correcta e à técnica, bem como, à orientação da 

ordem das máquinas para se realizarem os exercícios segundo a progressão 

no decorrer do treino (grandes grupos musculares para pequenos grupos 

musculares e alternar grupos muscular), na colaboração no ajuste correcto da 

máquina, e na verificação da intensidade das cargas e dos CEP. 

Por último, nestes 2 meses aplicamos um aumento da intensidade através 

do aumento da carga. De seguida, aumentamos o número das séries e, por fim 

acrescentamos a quantidade de repetições. Relativamente à progressão do 

treino, iniciou-se em Janeiro, posteriormente aos testes de 1RM com 1 série de 
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10 a 12 repetições com carga a 70% de intensidade em todas as máquinas. No 

final de Fevereiro atingiu-se 2 séries de 10 repetições a 80% de intensidade. 

Tivemos em atenção as evoluções individuais dos alunos, pois para uns, o 

ajuste de cargas esteve de acordo com a sua capacidade e para outros esteve 

sub ou super estimado, requerendo uma alteração do estipulado. Uma das 

razões que, por vezes, não simplifica a progressão gradual da intensidade é o 

facto de o intervalo das cargas das máquinas da sala de Musculação da 

faculdade serem grandes, implicando uma constante observação da reacção 

do aluno perante as cargas, para que nos possamos certificar se estão 

ajustadas. 
 

3.4.6.4. Relatório do Mês de Março  
 

Neste mês de Março passou-se a realizar 2 séries de 10 a 12 repetições a 

uma intensidade de 80%.   

Na primeira aula deste mês participaram poucos alunos, sendo que 

alguns deles chegaram atrasados devido ao trânsito (fora do normal).  

Penso que, de um modo geral, os alunos reagiram bem ao aumento das 

cargas, apesar de, nem todos estarem a trabalhar a 80% da carga prevista pelo 

teste de 1RM, por não aguentarem, ou por alguma lesão, essencialmente nos 

ombros. 

Na última aula deste mês não estive presente, porque leccionei uma aula 

no Pavilhão Rosa Mota na Mostra da Universidade do Porto, tendo como 

finalidade mostrar o tipo de estudos e trabalhos que são desenvolvidos nas 

diferentes faculdades. Neste sentido, leccionei uma aula no âmbito da 

actividade física para a Terceira Idade, tendo como voluntários alguns dos 

idosos do grupo de Osteoporose - Step. Esta acção correu muito bem e 

permitiu transmitir um pouco do nosso trabalho com os idosos. 

Tal como previsto, na última semana deste mês, os alunos efectuaram 

novamente os testes de 1RM para que se aferisse com maior precisão a 

intensidade pretendida. Ao comparar os testes de 1RM efectuados neste mês 

com os anteriores, não se verificou uma melhoria generalizada, como seria de 
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esperar. Na verdade, nas diferentes máquinas, a maioria dos alunos manteve a 

mesma carga do segundo teste de 1RM para o terceiro teste de 1RM, 

especialmente na máquina multi-bicípites e crunch (conforme Anexo 

5).Verificou-se que no terceiro momento de avaliação, alguns alunos reduziram 

a carga em relação ao segundo momento, particularmente evidente nas 

máquinas leg press e lower back (conforme Anexo 5). Na máquina bench 

press, 6 alunos não efectuaram o terceiro teste de 1RM, por terem faltado às 

aulas e por sentirem dores no ombro.  

Por fim, também se notaram aumentos de carga do último teste para o 

segundo, essencialmente na máquina coumpounding row (costas), leg press e 

multi-bicip. 

Não se efectuou teste de 1RM nas máquinas de leg extension, por estar 

danificada e assim, durante o treino não se pôde utilizá-la. Também não se 

realizou teste de 1RM no tricípite, por ser trabalhado com pesos livres e por se 

mostrar pouco seguro.  

Através destes resultados, pode-se verificar que alguns alunos não 

corresponderam às expectativas de aumento de carga. Este aspecto poderá 

ser justificado, quer pelo intervalo de cargas em cada máquina ser demasiado 

grande, dificultando os alunos de progredirem para cargas superiores; quer 

pela existência de dor e lesões encontradas no decorrer do ano, podendo estas 

estarem associadas ou não ao programa da Musculação. 

No entanto, apesar de não existirem melhorias entre o primeiro e o 

segundo teste de 1RM, comparando o primeiro com o terceiro teste de 1RM, 

verifica-se que, no geral, existem melhorias. Apenas em determinados casos 

denota-se uma menor carga no teste de 1RM, parecendo dever-se às lesões 

que apareceram e que não permitiram manter ou elevar a carga realizada. 

(conforme Anexo 5). 

No entanto, e apesar de gostar da experiência, parece-me importante 

salientar que, por vezes,  me senti um pouco desamparada por acompanhar os 

alunos apenas uma vez por semana. 
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3.4.6.5. Relatório do Mês de Abril 
 

No mês de Abril as intensidades, séries e repetições permaneceram as 

mesmas do mês anterior, 2 séries de 10 a 12 repetições com intensidades de 

80% de 1RM.  

Neste mês, compuseram a máquina leg extension, que já estava a 

arranjar há meses. O músculo trabalhado nesta máquina, o músculo 

quadricípete, é de extrema relevância, não só para o equilíbrio dos músculos 

agonistas, antagonistas dos MI, como para a velocidade de marcha (Carvalho 

& Soares, 2004), e ainda para as diferentes actividades do quotidiano, 

nomeadamente na subida de degraus, a levantar uma cadeira, entre outras 

(para refs. ver Mazzeo et al., 1998).  

Portanto, neste mês aferiu-se a carga desta máquina de maneira a não se 

sobrecarregar os músculos extensores do joelho. 

No que diz respeito ao aquecimento e retorno à calma verificou-se maior 

dinamismo, havendo mesmo um dia em que os alunos fizeram a coreografia da 

“Macarena”, tornando-se numa iniciativa entusiasmante para todos. 

Ao longo do ano verificaram-se desistências consideráveis, parecendo-me 

estarem associadas a lesões provocadas no treino, lesões extra treino e falta 

de motivação pelo programa.  

Este mês incluiu a Páscoa, dia 10 de Abril (feriado) e no dia 13 de Abril 

não houve aula, mas, no que se refere às restantes aulas, devo considerar que 

estas ocorreram com normalidade, apesar de dia no 24 de Abril terem 

comparecido poucos alunos. 

 

 

3.4.6.6. Relatório do Mês de Maio 
 

Neste mês, os alunos permaneceram novamente a 80% da intensidade. 

Verificou-se que a presença dos alunos diminuiu, não apenas às sextas-

feiras, mas também em termos globais. 
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Relativamente ao aquecimento e relaxamento, observou-se uma maior 

variedade e recreação lúdica, tal como no mês anterior, proporcionando aos 

alunos maior interacção e comunicação. 
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3.4.6.7. Relatório Geral do Grupo da Musculação 

 

Antes de as aulas de Musculação iniciarem, o grupo de professores da 

Musculação experimentou as máquinas e ajustou a ficha de treino de acordo 

com as capacidades apresentadas pelos idosos e, de acordo com as máquinas 

disponibilizadas na faculdade. Relativamente ao planeamento anual, este já 

estava efectuado com as intensidades pretendidas ao longo do ano, tendo sido 

elaborado pela Mestre Flávia, doutoranda que está a estudar este programa da 

Musculação.  

Inicialmente, o objectivo do treino de força foi fundamentalmente a 

familiarização com as máquinas e a consciencialização da correcta realização 

dos movimentos, tão importante para executar adequadamente o exercício e 

assim, proporcionar uma progressão de treino com uma execução técnica 

apropriada. 

Relativamente ao grupo de trabalho, devo referir que não mantive um 

contacto aprofundado com este, já que não era necessário planear a aula, 

tendo apenas de participar numa das 3 aulas semanais deste grupo.  

Senti uma certa desorientação em determinados períodos do ano, por 

estar apenas presente num terço das aulas e por não ter participado 

directamente na execução dos planos de aulas.  

Na verdade, acredito que este trabalho de Musculação é extremamente 

importante para as actividades diárias dos idosos, pelo aumento da força e 

volume muscular, contrariando os efeitos associados a esta faixa etária e, 

simultaneamente, evitando a perda de qualidade de vida ao longo do tempo e 

prevenindo quedas, na medida em que cria mecanismos de protecção (Fleck & 

Júnior, 2003). Acredito que a permanência dos mesmos exercícios ao longo do 

ano fazem sentido pelo controlo e interiorização da execução técnica, além 

disso,  a rotina também cria adaptação no organismo e permite maior evolução 

com segurança associada.  

Contudo, tenho a percepção de que alguns destes alunos prefeririam 

estar num programa multicomponente e não tanto na Musculação, 
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provavelmente por este tipo de trabalho ser um pouco mais  monótono e com 

menor interacção social. 
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3.4.7. Avaliação da Actividade do Grupo da Musculação 
 
O teste de 1RM revelou ser uma determinante importante para trabalhar a 

intensidade do treino pretendida, contudo, penso que, em alguns casos, 

pareceu provocar algum grau de desconforto e, como tal, uma menor 

predisposição para testes posteriores. Para futuras situações, parece-me 

preferível utilizar testes menos exigentes, como por exemplo, conversão dum 

múltiplo de RM através de fórmulas ou tabelas (Brzycki, 1993). 

De um modo geral, este programa pretendeu aumentar a força muscular, 

aspecto tão relevante para este escalão etário, não apenas pela sarcopenia 

associada à idade, bem como, pelas consequências a nível de aptidão física e 

prevenção do risco de DCV. 

O programa da Musculação mostrou ser progressivo, gradual, equilibrado, 

por trabalhar todo o corpo, bem como, os músculos agonistas e antagonistas. 

Relativamente às intensidades, apesar de estarem adaptadas para a 

maioria dos idosos, penso que para alguns alunos, 80% de intensidade era 

demasiado intenso, por não suportarem a nível articular, terem alguma lesão 

ou sentirem dor articular após o treino. 

No que diz respeito aos 80% de 1RM devo referir que teve dois 

inconvenientes. Por um lado, tal como referi anteriormente, do segundo para o 

terceiro teste de 1RM, muitas vezes se verificou que os alunos não executaram 

o máximo, a nível músculo-esquelético, modificando a real intensidade de 80%. 

Por outro lado, muitos dos alunos não atingiram e/ou mantiveram as cargas a 

80% de 1RM em todas as máquinas durante os treinos. É de salientar que uns 

alunos trabalharam a 80% de 1RM, mas, muitos outros não alcançaram esta 

intensidade ou por outro lado, em determinadas aulas atingiram-na, acabando 

por reduzir a carga nas aulas seguintes . 

Outra das características pertinentes do programa foi a continuidade e 

rotina de treino que, por um lado, tornou os alunos autónomos e com rotinas, 

mas por outro lado, tornou a aula mais monótona. Sugiro que futuramente se 

insista nas variações das máquinas/exercícios ao longo do ano. 
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Para além disso, penso que o aquecimento e relaxamento poderiam ser 

mais interactivos, variados, dinâmicos e que se deveria ter investido no uso da  

música logo desde o início do ano, pois proporcionaria maior motivação, 

recreação e comunicação aos alunos, bem como, maior interacção de grupo. 

Por razões alheias à nossa vontade, a máquina de leg extension esteve 

danificada durante um longo período de tempo, sendo que só a partir de Março 

é que conseguimos trabalhar mais isoladamente os músculos extensores da 

coxa. É muito importante a sua exercitação de forma equilibrada (agonistas e 

antagonistas), já que é tão relevante para as actividades do quotidiano, como 

por exemplo, para a velocidade da marcha, na subida de degraus, a levantar 

de uma cadeira, entre outros exemplos. 

Ao longo do ano verificaram-se desistências consideráveis, parecendo-me 

estarem associadas a lesões, nem sempre provocadas pelo próprio treino, e 

por falta de motivação pelo programa. Tal como já referi, fui-me apercebendo 

que alguns alunos preferiam estar integrados numa actividade física 

multicomponente, com carácter mais lúdico, recreativo, interactivo e menos 

exigente do ponto de vista músculo-esquelético. 

Para além disso, vários foram os casos de desistências de casais, em que 

um dos cônjuges teve de abandonar o programa por questões de saúde, 

incitando o outro a desistir também.  

Através da comparação dos testes de avaliação, verificamos que os 

idosos melhoraram o desempenho nos testes de aptidão aeróbia, subir 

degraus, sentar e levantar 5 vezes. Além disso, apresentaram um menor 

perímetro da cintura e um decréscimo na percentagem de gordura corporal 

(dados apresentados no projecto de Doutoramento). 

Assim sendo, de acordo com os resultados dos testes e tendo por base 

os objectivos centrais do programa, podemos verificar que o programa da 

Musculação parece ter sido efectivo nas melhorias da capacidade aeróbia e 

força muscular, contribuindo para melhorar a capacidade funcional do idoso, 

especialmente dos MI, equilíbrio, mobilidade e redução no risco de quedas. 

Para além disso, parece que este programa, ao reduzir o perímetro da cintura e 
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a gordura corporal, tende a ajudar na saúde do idoso e no controlo de peso, 

apesar de não se verificar uma redução substancial da gordura abdominal.  

Pode-se então considerar que este programa de actividade física, pelo 

aumento da força muscular, parece ser efectivo nos parâmetros para prevenir a 

perda de funcionalidade e os factores de risco para DCV, como a obesidade, 

controlo de peso e para proporcionar maior aptidão física funcional. Por todas 

estas razões, parece que este programa da Musculação parece promover uma 

maior independência do idoso.  

Quanto à experiência como professora, gostei muito de trabalhar neste 

programa e analisar todas estas questões tão pertinentes, no sentido de tentar 

conjugar este tipo de treino de força, essencial para combater as alterações 

associadas ao envelhecimento, com os interesses dos alunos deste escalão 

etário.  

Na verdade, acredito que o treino de Musculação seja benéfico para os 

idosos, contudo, penso que algumas alterações seriam relevantes para tornar o 

programa mais cativante tanto para os alunos como para o professor. Assim, 

senti que tive de intervir pouco neste programa, tanto no planeamento, como 

na realização, pois as aulas estavam estruturadas segundo o planeamento da 

aluna de doutoramento, de forma a que fossem semelhantes. Apesar de 

considerar que o nosso papel neste tipo de programas, enquanto professores 

especializados,  é extremamente necessário e importante. Na verdade, prefiro 

as aulas em que existe mais interacção com os alunos e em que se exige 

criatividade e inovação ao longo do ano, algo que não é tão esperado neste 

programa. Para além disso, futuramente, considero que cabe também ao 

professor variar um pouco mais no aquecimento e no retorno à calma, criando 

mais momentos lúdicos e diversificando a estrutura destes momentos de aula, 

ajudando a combater a rotina sentida na sua parte fundamental. 
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4. RELATÓRIO GERAL DAS ACTIVIDADES 
 

Estou extremamente contente por ter optado pela realização do Estágio 

Profissional e por ter tido a oportunidade de estar inserida nos diferentes 

projectos com características tão distintas. Estas realidades tão diversificadas 

permitiram-me adquirir um leque de conhecimentos variados e 

extraordinariamente enriquecedores. Portanto, tenho a possibilidade de 

conhecer de perto projectos com objectivos diferentes e com formas de 

trabalhar também distintos. Para além disso, paralelamente ao trabalho prático, 

também a pesquisa científica permitiu aprofundar o meu conhecimento acerca 

destas temáticas que sempre me interessaram tanto. Na verdade, conjugar a 

teoria com a prática tem sido uma experiência realmente gratificante. 
No entanto, não foi fácil inserir-me no Estágio Profissional. Em primeiro 

lugar, só com o tempo é que fui percebendo qual a função de cada pessoa que 

pertence ao gabinete de recreação. Daí que, inicialmente estava um pouco 

confusa relativamente ao meu papel para além das aulas. Tentei auxiliar nos 

diversos testes de avaliação e questionários efectuados aos alunos, mas penso 

que poderia ter participado mais, podia também ter ajudado mais na análise 

dos dados, de forma a compreender melhor todo o processo.  

Por outro lado, não foi simples ter de me inserir nos diferentes projectos a 

serem leccionados pelos alunos do quarto ano e de, na maioria dos grupos, ter 

de intervir apenas uma vez por semana, não conhecendo previamente os 

outros colegas. Aos poucos fui percebendo como trabalhavam, tentando agir 

juntamente com o grupo e, ao mesmo tempo, observando-os muito, pois cada 

grupo labora de forma diferente e, só assim poderia intervir e transmitir o meu 

conhecimento.  

Na verdade, foi custosa esta tarefa de observar mais, intervindo e agindo 

menos, pelo facto de sermos um grupo de trabalho, por não conhecer os 

colegas e por não trabalhar na planificação com eles. Contudo, preocupei-me 

em estar constantemente a par e tentar interagir com o grupo. Por outro lado, 

penso que, esta atitude de observadora e de interveniente contribuiu para o 

meu enriquecimento, porque conheci diferentes formas de pensar, de organizar 



4. Relatório Geral das Actividades 
 

296 

e de exercitar, obrigando-me a reflectir mais antes de agir. Deste modo, penso 

que cresci e aprendi como profissional, mas, por outro lado, dificultou 

ligeiramente a minha intervenção com os alunos, por não ter sido apenas eu a 

administrar  as aulas e por participar nelas apenas uma vez por semana. 

Com toda esta experiência, certifiquei-me da satisfação enorme em 

trabalhar com os idosos na área da actividade física.  

Para além disso, tive a oportunidade de administrar uma formação na 

Universidade de Terceira Idade da Delegação da Cruz Vermelha em Braga 

durante três sessões (teórica e prática) tendo sido extremamente gratificante, já 

que me confrontei com uma experiência nova, dar formação teórico-prática 

(conforme Anexo 7). Nesta acção, dei a conhecer as alterações do 

envelhecimento, referi os aspectos essenciais de uma prática de actividade 

física regular, salientando a sua importância para a autonomia e saúde, e além 

disso, recomendei determinados exercícios mediante algumas patologias. Na 

parte prática demonstrei a técnica adequada para efectuar determinados 

exercícios e dei uma aula de ginástica geral para que todos os alunos 

ganhassem gosto pela actividade física. Para além disso, também forneci um 

panfleto, elaborado por mim, com diferentes exercícios para trabalhar as 

distintas capacidades físicas sem professor (conforme Anexo 8). Na verdade, 

penso que tive uma boa comunicação, por ter sido simples, clara, entusiasta, 

motivante. Os alunos, a maioria licenciados e mesmo professores 

universitários, mostraram-se muito satisfeitos e mostraram ter aprendido, 

convidando-me para futuras situações. De acordo com a avaliação por escrito 

que forneci aos alunos, devo referir que mostraram grande satisfação pela 

acção e interesse em frequentar mais acções de formação e mesmo aulas 

práticas regulares. Esta experiência foi extremamente enriquecedora pela 

oportunidade que tive de dar formação e comunicar em público, permitindo-me 

conhecer melhor as minhas próprias capacidades. 

Relativamente aos alunos, penso que a actividade física lhes trouxe 

variadíssimos benefícios a diferentes níveis. Durante este ano recebi feedbacks 

a diversos níveis, nomeadamente a nível funcional (desde voltar a apertar os 

cordões do sapato, maior qualidade na passada), físicos (maior equilíbrio, 
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menos quedas e mais força muscular para pegar nas compras), social (na 

interacção com o grupo), psicológicos (maior satisfação pessoal e na auto-

estima). Estas são algumas das muitas melhorias sentidas pelos idosos. Para 

esta faixa etária estas pequenas melhorias representam muito na qualidade de 

vida e na autonomia no quotidiano. 
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5. AVALIAÇÃO GERAL DAS ACTIVIDADES 
 
Após este ano de Estágio pudemos concluir com satisfação que os 

programas de actividade física nos diferentes grupos contribuíram, de um modo 

ou de outro, para o bem-estar físico e mental dos idosos. 

No que diz respeito ao grupo do CATI, notamos a alegria por parte dos 

alunos na realização das aulas, sendo que a questão da socialização foi 

marcante para um grupo com uma média de idade avançada, heterogéneo e 

composto com idosos mais debilitados, uma vez que se encontravam 

institucionalizados. Para além disso, concluo que a estrutura adoptada para as 

aulas foi uma boa estratégia, permitindo exercitar as várias capacidades físicas 

e trabalhar com subgrupos mais homogéneos sem nunca desconsiderar o 

aspecto lúdico da actividade. 

Em relação ao grupo da Osteoporose, pudemos sumarizar que a 

actividade física multicomponente contribuiu para a satisfação e motivação da 

prática. Para além disso, analisamos ainda que houve uma progressão dos 

alunos ao longo do ano em diversos parâmetros, nomeadamente nos 

exercícios em que se aplicou carga mecânica. Por outro lado, verificou-se que 

a interacção de grupo esteve sempre presente, proporcionando assim uma 

maior socialização. Considero que até o momento do grito final: “Eu gosto de 

fazer ginástica. Faz bem à alma, ao corpo e ao coração!” contribuiu para a 

união do grupo e para um trabalho com o mesmo fim, ou seja, praticar 

actividade física para activar o corpo e a mente. 

No grupo da Caminhada, notei que a actividade se mostrou progressiva, 

desafiante e ao mesmo tempo concretizável, pois os alunos foram atingindo os 

objectivos (intensidade e tempo) pretendidos. A estrutura da aula teve duas 

fases marcantes e nesta actividade foram benéficas. Na Caminhada, tal como 

nas restantes partes, a actividade mostrou-se variada, criou determinadas 

regras e princípios por ser sempre constante, criando hábitos e rotinas nos 

alunos, ao mesmo tempo que proporcionou momentos com carácter variado e 

com diversos estímulos. Verifiquei ainda que os alunos deste grupo criaram 

uma empatia entre eles e uma interacção salutar. Também neste grupo o 



5. Avaliação Geral das Actividades 
 

300 

momento do grito se tornou especial e proporcionou uma maior interacção da 

turma: “Desporto a valer uma vida com prazer”.  

Relativamente ao grupo da Musculação, houve aumentos consideráveis 

de força muscular, conferidos pelos incrementos nos testes de 1RM. A 

metodologia do treino foi baseada na progressão das cargas. Em contrapartida, 

observou-se que nem todos os alunos conseguiram acompanhar a progressão 

ao longo do programa por terem lesões que afectaram a realização dos 

exercícios. Com este programa verificou-se que os alunos sentiram 

necessidade de uma maior interacção e socialização, para alimentar uma maior 

dinâmica de grupo, verificando igualmente a aplicação de estímulos 

diversificados para contrariar a monotonia. 

Pessoalmente fiquei extremamente satisfeita com a experiência que me 

foi proporcionada e com a abrangência diversificada que vivi ao longo deste 

Estágio Profissional, proporcionando-me diferentes abordagens para uma 

mesma questão: a actividade física para a Terceira Idade. 
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6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 
 

Após este ano de estágio, penso que este escalão etário tira melhor 

partido de actividade física multicomponente, pois para além de conseguir 

trabalhar as diferentes capacidades físicas essenciais para o dia-a-dia, a 

motivação é superior comparativamente a outros tipos de exercício mais 

específico, como por exemplo, a musculação. Este tipo de actividade 

generalizada foca essencialmente, exercícios de resistência aeróbia, reforço 

muscular, equilíbrio e exercícios com carga mecânica, para se obterem 

benefícios cardiovasculares, de fortalecimento muscular e prevenção na 

osteoporose. 

De um modo global, posso concluir que no grupo do CATI foram 

fundamentais aspectos motivacionais como a música e a interacção de grupo, 

já que este grupo se caracteriza por apresentar idosos com idades mais 

avançadas e apresentar determinadas características de idosos 

institucionalizados, sendo exemplo, o seu sedentarismo e baixa 

funcionalidade.  

Relativamente ao programa da Osteoporose, notou-se que os jogos e 

exercícios lúdicos permitiram, por um lado, trabalhar as capacidades físicas, 

mas também proporcionar uma maior motivação e satisfação na prática da 

actividade física. Concluo que a actividade física multicomponente mostrou ser 

agradável para os alunos e contribuiu para um trabalho equilibrado, 

valorizando a saúde física e mental do idoso. 

Através do programa da Caminhada, os alunos mostraram uma melhor 

qualidade na marcha e maior socialização. Através da música e dos diferentes 

materiais e estruturas da aula conseguimos apresentar formas variadas dentro 

do estanque implicado na caminhada.  

No que diz respeito ao programa da Musculação, concluímos que este 

trabalho de força é possível de ser exercitado neste escalão etário, mas sem 

nunca descurar a precaução inerente aos perigos eminentes desta actividade. 

Para além disso, revelou alcançar valores superiores de força com o treino 

regular. Concluo ainda que os alunos sentiram necessidade de uma maior 
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interacção entre o grupo e uma maior socialização, conjugando-se com 

actividade multicomponente. 

Deste Estágio Profissional posso concluir que, de um modo geral, a 

actividade física regular procura melhorar a qualidade de vida do idoso através 

da melhor aptidão física.   

Este Estágio Profissional, pelo facto de conjugar uma parte prática com 

uma parte mais científica, proporcionou-me o enriquecimento de experiências 

na actividade física com idosos e apurou mais a minha vontade de continuar a 

trabalhar com esta faixa etária. 

As aulas que leccionei, a formação que administrei numa Universidade de 

Terceira Idade sobre a Actividade Física no idoso, e mesmo a pesquisa que 

completei, permitiu-me aprofundar a vontade e a vocação que tenho para 

trabalhar com este escalão etário na área da actividade física. 

Como perspectivas para futuro, pretendo continuar a trabalhar com este 

escalão etário, já que tanto prazer me deu ao longo deste ano lectivo, e além 

disso, considero essencial divulgar à sociedade, os benefícios associados à 

prática de actividade física.  
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7. SÍNTESE FINAL 
 

As sociedades, especialmente as mais desenvolvidas, estão perante um fenómeno 

demográfico causado pelo progressivo envelhecimento da população (Matsudo & Matsudo, 

1993). 

O envelhecimento tem sido descrito como um processo, ou um conjunto de processos, 

inerente a todos os seres vivos e que com o passar do tempo, leva a uma perda da capacidade 

de adaptação, à diminuição da funcionalidade e, eventualmente à morte (Spirduso, Francis, & 

MacRae, 2005). 

Entre outras alterações, o envelhecimento está associado a uma perda da força 

muscular que é frequentemente explicada pela diminuição da massa muscular (Carvalho & 

Soares, 2004; Doherty, 2003) seja pela atrofia muscular, seja pela redução do número de fibras 

musculares (Borst, 2004; Carvalho & Soares, 2004). Dado que, o declínio da força muscular 

contribui para mudanças na mobilidade, autonomia, bem como, para uma maior probabilidade 

de quedas e fracturas nos idosos (Carvalho & Soares, 2004), ajudadas pela desmineralização 

óssea decorrente de processos osteoporóticos (American College of Sports Medicine, 2004), 

um adequado programa de treino de força pode ser essencial para as actividades diárias do 

idoso (Carvalho & Soares, 2004). 

Para além disso, a osteoporose é uma grave ameaça para a saúde, pois predispõe um 

risco aumentado de fractura óssea (North American Menopause Society, 2001), devido a 

episódios de quedas (National Institutes of Health Consensus, 2001). O exercício físico parece 

ter aqui um papel determinante, sendo recomendado o exercício com carga mecânica. Como 

tal, a actividade física deve contemplar parte aeróbia, força muscular e ainda treino de 

equilíbrio (American College of Sports Medicine & American Heart Association, 2007) e deve 

ser realizada com impacto ou com exercícios que estimulem a contracção mecânica de forma 

intensa (Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Assim, pretende-se, por um lado, actuar sobre a 

estrutura óssea e por outro lado, sobre a menor probabilidade de quedas. 

As doenças cardiovasculares (DCV) são consideradas a maior causa de morbilidade e 

mortalidade, sobretudo em pessoas com 65 ou mais anos de idade (Spirduso, Francis, & 

MacRae, 2005). Com o envelhecimento, há um decréscimo da capacidade cardiovascular, 

contribuindo assim para a prevalência de limitações funcionais e com um crescente grau de 

dependência (Toraman, Erman, & Agyar, 2004), perturbando a capacidade de realizar as 

actividades do dia-a-dia (Hurley & Roth, 2000).  

A maioria das DCV é atribuída a factores de risco modificáveis, o que significa que há 

possibilidade de serem prevenidos, tratados e controlados (Vaz, Santos, & Carneiro, 2005). 

Então, confronta-se com a realidade de que a actividade física regular é capaz de atenuar 

grande parte dos factores de risco para DCV (Mazzeo et al., 1998). Como tal, a prática aeróbia 

regular, pode promover melhorias na funcionalidade, reduzir a incidência de debilidade e elevar 
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a qualidade de vida (Hurley & Roth, 2000). Este treino aeróbio deve ser conjugado com o treino 

de força, que tem como função, incrementar a força e a resistência muscular, modificando os 

factores de risco coronários e reforçando a independência funcional (American College of 

Sports Medicine, 2006). 

Este trabalho está inserido no âmbito do Estágio Profissional e pretendeu leccionar 

sessões de exercício físico adaptado a cada situação particular e ao grupo de idosos em 

causa, tendo sempre como objectivo principal a melhoria da funcionalidade, saúde e qualidade 

de vida. Faz parte deste estudo, o programa do lar Centro de Apoio à Terceira Idade (CATI), 

da Osteoporose - Step, da Caminhada e da Musculação.  

 

Grupo do CATI  

O grupo de trabalho do CATI esteve inserido no Centro de Dia e Lar de Terceira Idade 

de São Mamede Infesta. Este grupo foi considerado homogéneo em termos de género, 

apresentando 9 idosos do sexo feminino e 9 do sexo masculino e apresentou uma média de 

idades de 74,7 anos, havendo uma gama etária dos 59 aos 90 anos. Mais se adianta que, dos 

18 alunos inseridos no programa de Ginástica, 9 eram hipertensos, 5 apresentavam valores de 

colesterol elevado e 7 tinham osteoporose. Acrescenta-se ainda que, 10 dos alunos já 

praticavam anteriormente exercício físico (no próprio Lar). No entanto, daquilo que nos 

apercebemos, o programa anterior era muito baseado em mobilidade geral e muito 

generalizado, não trabalhando especificamente nenhuma capacidade física. 

Os objectivos principais neste trabalho, com este grupo do CATI centraram-se na maior 

qualidade de vida e autonomia funcional, essencialmente através do aumento das capacidades 

físicas, da interacção do grupo, assim como, na promoção de uma boa saúde física e mental. 

O programa de actividade física deste grupo envolveu sessões bissemanais de 45 

minutos, englobando actividade física multicomponente, abrangendo assim algumas 

capacidades fundamentais para a independência dos alunos e para a sua qualidade de vida, 

nomeadamente, no desenvolvimento da capacidade cardiovascular, da força muscular, do 

equilíbrio, da flexibilidade e da coordenação motora.  

Para conhecer as capacidades dos alunos no início do programa e poder comparar as 

alterações decorridas ao longo do ano, administramos antes e após o programa, uma bateria 

de testes de avaliação da aptidão física funcional desenvolvida por Rikli & Jones (2001). De 

acordo com os autores, estes testes são concebidos para avaliar os parâmetros físicos 

associados à capacidade funcional (força, flexibilidade, resistência aeróbia, agilidade/equilíbrio 

dinâmico e composição corporal – índice de massa corporal em idosos). 

Posteriormente aos testes e mediante o espaço disponibilizado, às segundas-feiras 

optou-se por se enfatizar o trabalho de força muscular, equilíbrio, coordenação motora e 

flexibilidade. Contudo, houve um foco especial na força muscular por se considerar serem 

necessários níveis moderados de força para a execução das tarefas diárias, dado que 

desempenha um papel importante na saúde, funcionalidade e autonomia dos idosos (Carvalho 
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& Soares, 2004; Spirduso, Francis, & MacRae, 2005). Às quartas-feiras, a parte fundamental 

das sessões foi dividida em duas estações, uma sempre dedicada à resistência aeróbia e outra 

estação destinada a um trabalho de força muscular, flexibilidade, equilíbrio ou coordenação 

motora. Sabendo da importância do trabalho aeróbio na redução dos riscos cardiovasculares 

(American College of Sports Medicine & American Heart Association, 2007), no controlo de 

peso, tão importante para reduzir os efeitos nefastos dos factores de risco cardiovasculares 

(Spirduso, Francis, & MacRae, 2005) e na própria qualidade na locomoção (Judge, Qunpuu, & 

Davies III, 1996) torna-se crucial aplicar este tipo de treino. 

O equilíbrio, a flexibilidade e a coordenação motora fizeram igualmente parte integrante 

deste programa, pois são capacidades relevantes para a qualidade de determinadas 

actividades diárias e essencial para a prevenção de quedas (American College of Sports 

Medicine & American Heart Association, 2007), com consequências tão devastadoras para o 

idoso.  

Também se focou a componente lúdica, nomeadamente a música e a dança, por 

contribuir para uma maior interacção entre alunos e por tornar a actividade mais atractiva, 

motivadora e agradável (Carvalho & Mota, 2002). 

Por último, relativamente ao trabalho efectuado nas aulas, pretendeu-se, por um lado, ter 

alguma sistematização para que os alunos executassem o movimento de forma mais autónoma 

e com postura adequada, mas por outro, também se ambicionou variar os exercícios e os 

materiais de forma a motivar os alunos, tendo sempre em conta os objectivos primordiais 

estipulados. 

 
Grupo da Osteoporose - Step 

O grupo da Osteoporose-Step trabalhou na FADEUP e foi constituído por 29 alunos. 

Para além disso, apresentou heterogeneidade de género, já que 22 dos alunos eram do sexo 

feminino. A média de idades encontrou-se nos 70,38 anos apresentando no mínimo 60 anos e 

no máximo um aluno com 82 anos. 

Mediante um questionário inicial, observou-se que as duas doenças mais enfatizadas 

neste grupo eram a hipertensão (17 alunos) e o colesterol elevado (14 alunos). Verificou-se 

ainda que apenas 4 alunos apresentavam peso normal, dos restantes, 15 encontravam-se com 

excesso de peso e 4 deparavam-se com obesidade leve (U. S. Department of Health and 

Human Services, 1998).  

Por outro lado, a maioria dos alunos apresentava valores abaixo dos considerados 

saudáveis tanto no peso, na % de massa gorda, como no perímetro da cintura. 

Curiosamente deparou-se com uma classe com hábitos de actividade bem dinamizados, 

já que 28 alunos praticavam actividade física regular anteriormente, nomeadamente ginástica, 

musculação, hidroginástica e caminhada.  



7. Síntese Final 
 

306 

O programa da Osteoporose englobou aulas bissemanais de 60 minutos, abarcando um 

treino específico de carga mecânica, força muscular e equilíbrio, com o propósito de aumentar 

a massa óssea, a força muscular e diminuir a probabilidade de risco de quedas. 

Um dos grandes propósitos do exercício físico neste escalão etário deve centrar-se em 

atenuar a taxa de perda óssea, bem como, prevenir possíveis quedas e evitar fracturas 

associadas (American College of Sports Medicine, 2004). O ACSM sugere ainda que o declínio 

da densidade mineral óssea (DMO) é, em pessoas que são fisicamente activas, atenuado e o 

risco relativo para fractura é reduzido, mesmo quando a actividade não é particularmente 

vigorosa. 

Por outro lado, é reconhecido que a perda de massa e qualidade muscular relacionados 

à sarcopenia evidenciada no envelhecimento, é uma das principais determinantes da 

fragilidade músculo-esquelética e da função locomotora reduzida neste escalão etário (Taylor 

et al., 2004). Pelo contrário, com o incremento da força muscular têm sido presenciados níveis 

aumentados de actividade espontânea. O treino de força tem sido visto como um meio 

importante para aumentar os níveis de actividade física no idoso, pelos seus efeitos positivos 

sobre o estado funcional (Mazzeo et al., 1998). O treino de força tem ainda como vantagens, a 

melhoria do equilíbrio e da coordenação motora, essenciais para prevenir quedas e fracturas 

osteoporóticas (Carvalho & Soares, 2004).  

Para além disso, dentro desta problemática da osteoporose, tem sido sugerido a 

aplicação de exercícios que impliquem acção da gravidade e stress mecânico (Boonen, 2007), 

provocando alterações no metabolismo ósseo (Henderson, White, & Eisman, 1998), pois 

quando o tecido ósseo sofre impacto mecânico, torna-se mais forte. 

Neste sentido, na parte fundamental da aula, a estrutura apresentou-se semelhante ao 

longo do ano, contemplando 4 exercícios fixos (marcha, agachamentos, deixar cair os 

calcanhares e subir e descer do step) que exigem impacto no sentido longitudinal do osso, 

juntamente com exercícios para trabalhar primordialmente a força muscular e o equilíbrio e 

ainda, em menor relevância, a realização de um trabalho de coordenação, de flexibilidade e de 

resistência aeróbia.  

 De forma a provocar um maior impacto na prevenção de osteoporose, os exercícios 

obrigatórios da aula incidiram na carga mecânica, tal como já foi referido anteriormente, e 

parece ser importante no aumento da formação da massa óssea, uma vez que a contracção 

muscular e a força da gravidade, ao serem aplicadas nos ossos, são essenciais na sua 

formação (Spirduso, Francis, & MacRae (2005). É necessário então que os idosos pratiquem 

actividades de impacto ou que os exercícios estimulem a contracção muscular de forma 

intensa, para que haja estímulo na massa óssea e das células osteoblásticas (Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005). 

Os exercícios obrigatórios empregados no programa da Osteoporose recaíram, 

sobretudo, sobre os membros inferiores (MI) e sobre a coluna vertebral. De acordo com 
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Spirduso, Francis, & MacRae (2005) a incidência de osteoporose, bem como, a gravidade das 

fracturas é mais acentuada no colo do fémur e na coluna vertebral (lombar). 

Neste contexto, os exercícios obrigatórios utilizados no programa da Osteoporose, 

através do impacto ou carga mecânica, visaram, por um lado, aumentar a formação óssea que, 

por sua vez, atenua a perda de DMO e, por outro lado, reforçar a musculatura, no sentido de 

prevenir quedas. 

Nesta linha de pensamento, paralelamente a estes exercícios obrigatórios, tem sido 

realizado, na maioria das aulas, um trabalho de força muscular com pesos livres e/ou bandas 

elásticas, como forma de aumentar a força muscular (Carvalho & Soares, 2004; Geraldes, 

2003; Spirduso, Francis, & MacRae, 2005), o equilíbrio e a coordenação motora e, 

consequentemente prevenir quedas e fracturas osteoporóticas (Carvalho & Soares, 2004).  

 

Grupo da Caminhada 

O grupo da Caminhada foi constituído por 24 alunos, apresentando discrepância 

relativamente ao sexo, já que 20 dos alunos se inseriam no sexo feminino. Os alunos 

apresentavam uma média de idades de 70 anos, sendo que, o aluno mais novo tinha 61 e o 

mais idoso 81 anos. 

Tanto em termos de hipertensão, como de dislipedemia, quase metade da turma 

apresentava valores acima dos considerados saudáveis. Para além disso, deparou-se com 9 

alunos que apresentavam osteoporose, sendo eles do sexo feminino. Assim, teve que se ter 

maior precaução nos exercícios, de forma a evitar a probabilidade de quedas. 

As sessões foram trissemanais e tiveram a duração de 60 minutos cada, abrangendo um 

treino específico de Caminhada (15-25 minutos) com intensidades entre 5-6 (intenso) a 7-8 

(muito intenso) na escala de Borg adaptada por Day, Mcguigan, Brice & Foster (2004).  

O objectivo deste programa centrou-se na melhoria da capacidade cardiovascular, na 

diminuição dos factores de risco para DCV e na aptidão física funcional. 

Segundo o American College of Sports Medicine (2002), monitorizar o exercício e a 

intensidade durante o treino de resistência aeróbia é extremamente relevante para o sucesso 

da periodização, já que a manipulação da intensidade, do volume e das fases de recuperação 

são fundamentais para óptimos resultados. De acordo com Day, Mcguigan, Brice & Foster 

(2004), com o problema de quantificar o treino de resistência aeróbia surgiu a necessidade de 

se criar um método considerado confiável para acompanhar o treino de intensidade e fornecer 

o progressivo aumento na resistência. Daí que surgiu a escala de percepção de esforço numa 

escala de 0 a 10 valores de Day, Mcguigan, Brice & Foster (2004), para permitir ao aluno saber 

subjectivamente a taxa de esforço durante o seu exercício, tendo em conta o seu nível de 

aptidão física, as condições ambientais e o nível de fadiga geral (American College of Sports 

Medicine, 2006). 

Na planificação da Caminhada verificou-se então que, ao longo do tempo, houve um 

incremento de tempo na Caminhada, passando de 20 minutos até aos 30 minutos sempre em 
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5-6 (intensa) na escala de Borg adaptada (Day, Mcguigan, Brice, & Foster, 2004) e, só 

posteriormente a este aumento da duração, é que se partiu para um incremento da intensidade 

juntamente com a diminuição de tempo. Deste modo, a Caminhada passou para um total de 25 

minutos e com uma intensidade alternada entre 5-6 (intensa) e 7-8 (muito intensa) na escala de 

Borg adaptada (Day, Mcguigan, Brice, & Foster, 2004), terminando o ano lectivo com um 

decréscimo no tempo para 20 minutos de Caminhada a uma intensidade uniforme de 7-8 

(muito intensa) na escala de Borg adaptada (Day, Mcguigan, Brice, & Foster, 2004). 

Neste sentido, o programa da Caminhada trissemanal, pretendeu atingir os 20 minutos 

numa intensidade 70%-85% da frequência cardíaca de reserva (FCres) e respectivamente 7-8 

(muito intensa) na escala de Borg adaptada (Day, Mcguigan, Brice, & Foster, 2004), no sentido 

de se inteirar das recomendações do American College of Sports Medicine (2007). 

Com este treino aeróbio, e de acordo com a literatura, são esperadas várias alterações 

cardiovasculares nos idosos (American College of Sport of Medicine, 1998). 

Relativamente ao consumo máximo de oxigénio (VO2máx), Mazzeo et al. (1998) 

apontam que os idosos demonstram um incremento de 10% a 30% no VO2máx. Para Powers & 

Howley (2000), os progressos da função cardiorrespiratória ocorrem quando a intensidade é de 

50% a 85% de VO2máx ou de FCres. Neste sentido, o programa da Caminhada esteve a 

trabalhar dentro dos parâmetros para se desenvolver a capacidade cardiorrespiratória e 

pretendeu atingir e manter a extremidade superior (85% do VO2máx) que se deve alcançar 

para este objectivo, como menciona Powers & Howley (2000). 

Com o programa da Caminhada aspirou-se ainda melhorias a nível funcional nos idosos. 

Como tal, Melzer, Benjuya, & Kaplanski (2003) consideram que caminhadas regulares em 

idade avançada não só mantêm e/ou melhoram a força muscular, massa óssea, sistema 

cardiovascular, resistência e hipertensão arterial, mas também mantêm a estabilidade postural, 

o controlo da postura, do equilíbrio e a diminuição de episódios de quedas. Além disso, os 

mesmos autores concluíram que a caminhada promove ainda melhorias na velocidade de subir 

escadas, em lidar com tarefas cognitivas e tarefas na posição de pé, bem como, no aumento 

da qualidade de vida do idoso e no retardamento da incapacidade associada ao 

envelhecimento. 

Pelo facto das DCV serem a maior causa de morte em idosos, o efeito do treino aeróbio 

sobre os factores de risco para DCV é de fundamental importância. Deste modo, o exercício 

aeróbio é reconhecido pelos seus grandes benefícios no abrandamento da perda da 

capacidade aeróbia, na redução da hipertensão, hipercolesteromia e na redução do 

desenvolvimento de diabetes tipo II e do risco de DCV (Taylor et al., 2004). 

Deste modo, o programa foi planeado de forma gradual, progressiva, desafiante, e 

simultaneamente realista, contribuindo para que os alunos alcançassem as intensidades 

pretendidas, mostrando-se extremamente pertinente para os objectivos a que se propunha. 

 
Grupo da Musculação 
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O programa da Musculação esteve representado por 18 alunos inscritos, em que 11 

representavam o sexo feminino. A média de idades deste grupo encontrou-se nos 67 anos, 

sendo que, o aluno mais idoso tinha 74anos e com 59 anos encontrou-se o mínimo de idade a 

representar esta classe.  

Verificou-se que 13 alunos eram hipertensos, 8 sofriam de elevados níveis de colesterol 

e 4 apresentavam diabetes tipo II. No que diz respeito à hipertensão, durante o treino de 

resistência deve-se evitar fazer exercícios em apneia e no treino aplicou-se menos carga,  

privilegiando-se maior número de repetições (American College of Sports Medicine, 2006). 

Caso o idoso tome beta-bloqueadores, há que atentar aos sinais exteriores de fadiga, já que 

este medicamento pode reduzir a capacidade ao exercício, na medida em que abranda a 

resposta da FC durante o exercício submáximo e máximo (American College of Sports 

Medicine, 2006). 

Para além disso, estava perante uma turma com 6 casos de osteoporose. Deste modo, 

o treino de resistência estimula não apenas o desenvolvimento de força muscular, mas 

também, melhora a DMO (Geraldes, 2003; Spirduso, Francis, & MacRae, 2005), sendo que o 

stress mecânico no treino de força fomenta alterações no metabolismo ósseo (Henderson, 

White, & Eisman, 1998), inibindo a reabsorção óssea (Tortora, 2000). 

Acrescenta-se ainda que 2 alunos tinham complicações a nível cardiovascular e como 

tal, a progressão privilegiou o aumento da duração e, posteriormente, o aumento da carga. 

Além disso, envolveu os grandes grupos musculares, tendo-se atenção permanente para evitar 

a manobra de Valsava (American College of Sports Medicine, 2006). 

Analisou-se ainda que apenas 4 alunos dos 19 alunos inscritos se apresentavam no 

intervalo de peso normal, encontrando-se os restantes com excesso de peso e obesidade leve. 

Neste sentido, o panorama global da turma estava bastante acima dos valores saudáveis e 

ideais, pelo que se tornava extremamente importante que o programa de treino estivesse 

ajustado aos indivíduos, no sentido de proporcionar perda de peso. Para além disso, aliado ao 

exercício, uma correcta alimentação seria crucial para controlar o peso e, assim reduzir os 

riscos associados ao excesso de peso. Estes cuidados foram abordados junto dos alunos e 

controlados para a investigação inerente a este programa de treino (dados apresentados na 

tese de Doutoramento de Flávia) 

O programa consistiu em sessões trissemanais de 60 minutos e contemplou um treino 

específico de força em máquinas de resistência variável e pesos livres inseridos na sala de 

Musculação da FADEUP. Nas sessões de Musculação realizou-se de 1 a 2 séries de 10 a 12 

repetições de 50/60% a 80% de uma repetição máxima (1RM). 

Neste programa, o objectivo concentrou-se na melhoria da capacidade cardiovascular, 

na diminuição dos Factores de risco para DCV e na aptidão física funcional. 

Antes de se iniciar o programa propriamente dito, pretendeu-se fundamentalmente uma 

familiarização com as máquinas e a consciencialização da correcta realização dos movimentos, 
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que segundo Carvalho & Soares (2004) servem para efectuar correcções posturais e de 

execução. para se adaptarem às cargas impostas no treino. 

Posteriormente utilizou-se o teste de 1RM, teste determinante para permitir que se 

trabalhe na intensidade esperada, contudo, como refere Fleck & Júnior (2003), tem que se 

tomar algumas prudências para garantir a segurança do teste. Ainda assim, como o exercício é 

efectuado com o maior peso suportável para apenas um movimento, o perigo e o risco de lesão 

são intrínsecos. 

O protocolo de treino de força do programa de Musculação seguiu os conselhos do 

American College of Sports Medicine & American Heart Association (2007) e foi 

especificamente direccionado para ampliar a força e a massa muscular dos músculos 

extensores e flexores do joelho, cotovelos, músculos peitorais, dorsais, músculos abdominais e 

extensores da coluna. 

Tendo em conta que o treino da força deve ser progressivo e individualizado (Carvalho & 

Soares, 2004), surge a necessidade de monitorizá-lo ao longo do tempo. Segundo Raso, 

Matsudo, & Matsudo (2002), a escala de percepção subjectiva de esforço está entre o valor 0 e 

10, com intervalos iguais, partindo de uma escala percentual proporcional à sobrecarga de 

esforço. Neste sentido, nas aulas de sexta-feira foi utilizada para monitorizar cada exercício 

realizado, no sentido de analisar se a carga exercitada estava a ser adequada à intensidade 

pretendida. 

Neste programa privilegiaram-se as máquinas de resistência em detrimento do uso de 

pesos livres, pois considerou-se que o trabalho em máquinas de resistência variável é 

preferível, na medida em que auxilia na execução controlada do movimento, mantendo uma 

postura correcta e possibilitando o ajuste da carga individual para cada grupo muscular 

(Mazzeo & Tanaka, 2001). 

Relativamente às adaptações na aptidão cardiovascular sub-máxima, derivadas do treino 

da força, Parker, Hunter, & Treuth (1996) descreveram que, apesar de pequenas, estas 

mostram-se relevantes pela redução do risco de acidente cardiovascular. Neste sentido, ao 

obter valores mais elevados de força máxima pelo treino, o idoso precisa de menos esforço, 

isto é, induz menos “stress” cardiovascular perante uma determinada tarefa sub-máxima. De 

um modo geral, parece que o treino de força pode fomentar as mesmas adaptações 

cardiovasculares do treino aeróbio (aumento do VO2máx, melhorias na função cardiovascular, 

redução da FC repouso e do stress cardiovascular), no entanto, usualmente em menor 

expressão (Fleck & Júnior, 2003).  

No que se refere ao controlo do peso, existe maior concordância relativamente aos 

efeitos do treino da força (Mazzeo et al., 1998). Este tipo de treino proporciona um incremento 

da taxa de metabolismo basal (Carvalho & Soares, 2004; Evans & Cyr-Campbell, 1997; 

Mazzeo et al., 1998; National Strength and Conditioning Association (NSCA) & Brown, 2007), 

eleva o gasto de energia (Evans & Cyr-Campbell, 1997; Mazzeo et al., 1998), promove uma 

diminuição da percentagem de massa gorda (gordura total e intra-abdominal) e da adiposidade 
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central (Mazzeo et al., 1998), abrandando assim, os factores de risco de acidente 

cardiovascular (Mazzeo & Tanaka, 2001). 

Por sua vez, a força muscular está relacionada com a capacidade funcional e a 

capacidade de realizar actividades diárias, podendo ser incrementada pelo treino de força 

(Carvalho & Soares, 2004), possibilitando a redução da carga imposta às superfícies articulares 

e amplificando a estabilidade articular (Bouchard, Shephard, & Stephens, 1993). Para além 

disso, acrescenta-se ainda a obtenção de efeitos benefícios como a melhoria da mobilidade e 

equilíbrio, providência de quedas e conservação da massa magra (Hakkinen, Kraemer, 

Newton, & Alen, 2001).  

Deste modo, com o aumento progressivo da intensidade, observável com maior carga 

implementada ao longo deste programa de Musculação, pretendeu-se aumentar a força 

muscular para assim, atingir o propósito a que se destinava. 

Como conclusão deste estágio, podemos referir que, de um modo geral, a actividade 

física regular procurou melhorar a qualidade de vida do idoso através da melhor aptidão física 

e funcional, assim como, pelo bem-estar físico e mental. Em função daquilo que retiramos da 

experiência do estágio, o ideal será conjugar exercícios de resistência aeróbia, reforço 

muscular, equilíbrio e exercícios com carga mecânica para se obterem benefícios 

cardiovasculares, de fortalecimento muscular e prevenção na osteoporose. Para além disso, a 

componente lúdica e social nunca deve ser descurada, por isso, considero que o treino 

multicomponente é aquele que será mais favorável para a maioria dos idosos, dado o seu 

carácter mais motivacional e equilibrado.  

Este Estágio Profissional, pelo facto de associar uma parte prática com uma parte mais 

científica, proporcionou-me o enriquecimento de experiências na actividade física com idosos.  

Como perspectivas para futuro, pretendo continuar a trabalhar com esta faixa etária, no 

sentido de atenuar os efeitos do envelhecimento e de doenças associadas, já que foi uma 

experiência gratificante. 
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Anexo 1 Questionário individual do grupo do CATI 

 
 

QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL 
Nome 

Sexo                                 Idade             Data Nascimento 

Profissão                       Altura                                  Peso 

Tem colesterol total acima dos 200 mg/dl?                        Quanto? 

É diabético?            Tipo 1 ou tipo 2? 

É hipertenso?                                   Quanto? 
É fumador ou deixou de fumar há menos de 6 meses?        
Quantos cigarros fuma? 
Pratica exercício físico?                         Há quanto tempo?          
Que desporto?                                     Quantas vezes por semana? 
 
Tem Osteoporose? 
Tem dores na coluna?                      
     
 
Actualmente toma algum medicamento?     Qual/quais?  
 
 
 
Tem alguma doença ou dor?        Como se manifesta? 
 
 
Qual o seu principal objectivo para praticar de Actividade Física 
 
 
 
Que gosta mais de fazer como Actividade Física? 
 
 
Que gosta menos de fazer como Actividade Física? 
 
 

Músicas: 


