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                                                                                                Resumo 

 

A população em geral está mais envelhecida, consequência de vários factores, 

como por exemplo, aumento da natalidade, condições médicas,… 

Ao longo da vida, as pessoas tornam-se sedentárias. 

O sedentarismo é um importante factor de risco para o surgimento de doenças 

crónicodegenerativas, principalmente as cardiovasculares. 

Todo o processo de envelhecimento encontra-se associado a um conjunto de 

alterações imutáveis e evolutivas, porém, distintas de indivíduo para indivíduo.  

Sabe-se que a actividade física combate o sedentarismo e contribui para a 

manutenção e prevenção de perdas, das componentes da aptidão física. São elas 

a composição corporal, força e resistência muscular, flexibilidade, mobilidade 

física/equilíbrio e capacidade aeróbia. 

O objectivo deste trabalho foi estudar, através de uma revisão bibliográfica, a 

influência da actividade física nas componentes da aptidão física funcional dos 

idosos associada à saúde. 

Observou-se que os idosos que praticam actividade física regular, orientada e 

sistemática, obtiveram melhores resultados, na maioria das componentes da 

aptidão física funcional e actividade física habitual, tal como era de se esperar. 
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                                                                                                Abstract 

 

The population in general more is aged, consequence of some factors, as, 

increase of the natality, medical conditions,… Throughout the life, the people 

become sedentary. The sedentary is an important factor of risk for the sprouting of 

chronic-degeneratives illnesses, mainly the cardiovascular ones. All the aging 

process meets associated to a set of invariant and evolutives, however, distinct 

alterations of individual for individual.  We have conscious that the physical activity 

combat the sedentary and contributes for the maintenance and prevention of 

losses, of the components of the physical aptitude. Corporal composition, force 

and muscular resistance, flexibility, physical mobility/balance and aerobic capacity 

are they it. The objective of this work was to study, through a bibliographical 

revision, the influence of the physical activity in the components of aged the 

functional physical aptitude of the associate to the health. It was observed that the 

aged ones that they practice regular, guided and systematic physical activity, had 

gotten better resulted, in the majority of the components of the functional physical 

aptitude and habitual physical activity, as was of if waiting. 
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                                                                                                Résumé 

 

La population en général plus est vieillie, conséquence de plusieurs facteurs, 

comme, augmentation de la natalité, conditions médicales,… Au long de la vie, les 

personnes se rendent sédentaires. La séddentarité est un important facteur de 

risque pour le bourgeonnement de maladies crónicodegenerativas, principalement 

les cardiovasculaires. Tout le processus de vieillissement se trouve associé à un 

ensemble de modifications immuables et évolutives, néanmoins, distinctes de 

personne pour personne.  Sabe que l'activité physique combat la séddentarité et 

contribue à la manutention et à la prévention de pertes, des composantes de 

l'aptitude physique. Sont elles la composition corporelle, la force et la résistance 

musculaire, la flexibilité, la mobilité physique/équilibre et la capacité aérobie. 

L'objectif de ce travail a été étudier, à travers une révision bibliographique, 

l'influence de l'activité physique dans les composantes de l'aptitude physique 

fonctionnelle de l'âgée associé à la santé. Il s'est observé que les personnes 

âgées qui pratiquent activité physique régulière, guidée et systématique, ont 

obtenu de meilleurs résultats, dans la plupart des composantes de l'aptitude 

physique fonctionnelle et de l'activité physique habituelle, telle que c'était 

s'attendre. 
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                                                                                                               Introdução 

“Todos nós queremos chegar a velho, 

porém ninguém quer sê-lo”. 

(Martin Held) 

 

 

Introdução 

O envelhecimento populacional é, hoje, um proeminente fenómeno mundial. 

Conforme referiu Alfred Sauvey, o século XXI é o Século do Envelhecimento! 

O envelhecimento demográfico é o fenómeno mais relevante deste século nas 

sociedades desenvolvidas devido às suas implicações na esfera sócio-económica, 

para além das modificações que se reflectem a nível individual e em novos estilos 

de vida (WHO, 2005). 

.Várias pesquisas, têm sido elaboradas com o propósito de definir e contextualizar 

de forma exacta, objectiva e precisa o processo de envelhecimento. Contudo, 

dependendo da área científica que cada um perfilha, encontramos uma 

multiplicidade de definições. Por exemplo: 

Spirduso (1995), distinguindo o factor biológico como factor dominante, refere-se 

ao envelhecimento como um processo, ou conjunto de processos que ocorre nos 

organismos vivos que, com o passar do tempo, os leva à perda de adaptabilidade, 

diminuição da capacidade funcional, associado a alterações físicas e fisiológicas 

e, por fim à morte. 

Já segundo Shephard (1997) o envelhecimento define-se como um declínio em 

números mensuráveis fáceis de quantificar – consumo máximo de O2, força 

muscular, flexibilidade e equilíbrio. 

Para Baltes & Baltes (1990), o envelhecimento é definido como um processo 

multidimensional.  
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                                                                                                               Introdução 

Em Portugal, é na década de 50, com o pioneiro José Reis, que começam a surgir 

as primeiras preocupações geriátricas. Apesar do esforço e da sua persistência 

para impulsionar o interesse por uma nova doutrina médica - a Geriatria - a favor 

dos seres humanos até então singularmente negligenciados continuou a pensar-

se e a agir-se segundo modelos tradicionais de prevenção, de diagnóstico, de 

tratamento e de prognóstico, e muito poucas vezes de reabilitação. 

O aumento da longevidade e dos aspectos a ela inerentes fazem do fenómeno 

envelhecimento uma questão de estudo actual, que merece uma reflexão mais 

aprofundada do ponto de vista da saúde. 

As alterações na estrutura etária da população portuguesa, diz-nos Dinis (1997), 

traduzem-se fundamentalmente pelo aumento da população, que resulta, por um 

lado,  

-da diminuição constante da taxa de natalidade, e por outro, pelo 

-aumento "significativo" da esperança média de vida, resultante das melhores 

condições sociais e tecnológicas, dos progressos da medicina preventiva, curativa 

e reabilitadora 

A conjugação de todos estes factores converge para mudanças significativas no 

contexto demográfico e começam a acarretar uma série de previsíveis 

consequências sociais, culturais e epidemiológicas que merecem, de facto, uma 

reflexão aprofundada. 

A sociedade moderna marginalizou "os velhos" dando prioridade a valores ligados 

à produtividade, rentabilidade, consumo excessivo, etc., face aos quais, as 

pessoas com 65 e mais anos não estão em condições de competir, pois até são 

considerados "pouco produtivos". 

Nesta sociedade que revela valores lucrativos e rentáveis, os idosos são votados 

ao esquecimento e solidão e, consequentemente, à marginalização. 
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                                                                                                               Introdução 

Mercê de progressivas alterações, mutações sociais e reformas, começaram a 

surgir não só os problemas relacionados com a "inactividade pensionada", em que 

as pessoas com determinada idade são pagas para ficarem inactivas, o que lhes 

assegura algum bem-estar económico, mas os custos reflectem-se na população 

activa, como também começaram a surgir problemas sociais, nomeadamente os 

de rejeição, afastamento, internamento, residencialismo, "gaiola dourada" ou 

hotelaria de luxo para idosos, com as consequências que daí advêm, tanto na 

imagem que a sociedade tem dos idosos, como na forma como vai sendo 

progressivamente construída a categoria social da velhice (Costa, 1999). 

Analisando a realidade urbana (em muitos casos), podemos afirmar que a reforma 

constitui um trauma em vez de libertação, já que a inactividade a que são votados 

provoca sentimentos de inutilidade e a diminuição do poder económico, 

frequentemente os obriga a viver dependentes dos seus familiares. 

Este facto tem grandes implicações, tanto no baixo rendimento económico 

auferido pela população idosa, como na crescente vulnerabilidade e consequente 

necessidade de cuidados de saúde. 

Em jeito de resumo, podemos dizer que o desafio que o envelhecimento 

demográfico actual representa para as sociedades, poderá globalmente ser 

analisado segundo as seguintes dimensões: 

 Relativo declínio da população activa e envelhecimento da mão-de-obra; 

 Pressão sobre os regimes de pensão e as finanças públicas, provocada 

pelo número crescente de reformados e pela diminuição da população em 

idade activa;  

 Necessidade crescente de cuidados de saúde e assistência a pessoas 

idosas;  

 Diversidade dos recursos e das necessidades dos idosos;  

 Inactividade abrupta que cria sentimentos de inutilidade, rejeição e 

afastamento.  
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                                                                                                               Introdução 

Envelhecer, mais do que uma certeza, é uma realidade indubitável de cada 

organismo vivo e consequentemente, das sociedades contemporâneas. 

Deste modo, com o aumento, do número de idosos nas sociedades, e de acordo 

com as últimas projecções da World Health Organization – WHO (2005), estima-se 

que em 2025 o número global de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, 

exceda os 800 milhões de pessoas. 

Em Portugal, segundo o Instituto Nacional de Estatística - INE (2005), estima-se 

que em 2050 tenhamos cerca de 25,9% de habitantes, com mais de 65 anos. 

De facto, envelhecer há 50 anos atrás não constituía um problema. Era encarado 

como um fenómeno natural, na medida em que não só as pessoas que 

envelheciam não eram muitas, como o aproveitamento e imagem que a sociedade 

tinha da população que envelhece era diferente daquela que se tem hoje (Costa, 

1999). 

É nesta lógica que acreditamos que os processos e percursos de envelhecimento 

possam ser alterados. A saúde das pessoas é um processo, não é um estado fixo, 

e o processo de senescência deve ser encarado de uma forma natural. 

Face a esta realidade, as sociedades vão tentando encontrar formas de gerir estas 

alterações demográficas, criando redes de suporte formais e informais de apoio 

aos idosos. A rede de suporte formal é composta de organismos de ajuda 

governamentais, e é constituída por várias instituições (Centros de Dia, Hospitais 

de Dia, Lares, Centros de Convívio, etc). 

É hoje assumida em quase todos os países do mundo ocidental a necessidade de 

implementar uma política económica, social e familiar que possa trazer equilíbrio 

aos "arranjos" sociais em crise (Santos, 1995). 

Apesar da disparidade entre as definições apresentadas, anteriormente, pelos 

diferentes investigadores, o processo de envelhecimento, aparece como um factor 

psicológico, social e cultural. 

Todo o processo de envelhecimento, encontra-se associado a um conjunto de 

alterações imutáveis e evolutivas, porém, distintas de indivíduo para indivíduo. 
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                                                                                                               Introdução 

O sedentarismo, que tende a acompanhar o envelhecimento, é um importante 

factor de risco para o surgimento de doenças crónicodegenerativas, 

principalmente as cardiovasculares. 

Entre outros, o decréscimo nos níveis de actividade física habitual contribui para a 

redução da aptidão física funcional, bem como, para o surgimento e manifestação 

de diversas patologias, e consequente prejuízo das componentes associadas à 

capacidade funcional dos idosos descreve este ciclo vicioso entre inactividade, 

envelhecimento e incapacidade. 

Devido à crescente importância de todo o processo de envelhecimento e/ou 

inactividade física, emergiram inúmeras teorias em prol da actividade física, pois 

esta, para além de combater o sedentarismo, contribui de maneira significativa 

para a manutenção e prevenção de perdas, das componentes da aptidão física, 

quer nas capacidades funcionais, quer nas capacidades de fomentar condições de 

prevenção da saúde dos idosos (Lampman, 1987). 

De acordo com o American College of Sports Medicine – ACSM (1998 a), 

podemos considerar a actividade física regular, um excelente meio de atenuar a 

degeneração provocada pelo processo de envelhecimento, dentro dos diferentes 

domínios que a caracterizam (físico, psicológico e social). 

O envelhecimento leva ao decréscimo dos níveis de habilidade funcional, e, como 

consequência, a um decréscimo das capacidades físicas (força, resistência, 

velocidade, flexibilidade, equilíbrio). 

Com o declíneo gradual da aptidão física, o impacto do envelhecimento e das 

doenças, o idoso tende a ir alterando os seus hábitos de vida por actividades e 

formas de ocupação pouco activas. Por sua vez, os efeitos associados à 

inactividade e à inadaptação podem acarretar uma redução no desempenho físico, 

na habilidade motora, na capacidade de concentração, de reacção e de 

coordenação, gerando processos de auto-desvalorização, apatia, insegurança, 

perda de motivação, isolamento social. 
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                                                                                                               Introdução 

A diminuição da actividade física e consequente perda da capacidade funcional, 

na maioria dos casos, é mais resultado da falta de motivação para se mover, 

adoptando um estilo de vida sedentário do que a incapacidades relacionadas com 

a idade por si só. 

.Nesta etapa, a diminuição da velocidade de execução dos movimentos é 

progressiva. Os processos básicos que permitem o desenvolvimento vital 

deterioram-se e tornam-se mais precários. Na maioria dos casos, isto resulta das 

tão frequentes depressões que eles sofrem e que fazem com que percam o 

interesse por se moverem.  

Chegada a esta última fase de vida, o idoso acusa, naturalmente, algum 

“desgaste”, mas nem por isso deixará de procurar ter qualidade de vida. 

Hoje em dia, verifica-se que, entre o fim da vida activa e a morte, o tempo é cada 

vez mais longo (15 a 20 anos), enquanto no passado as pessoas trabalhavam até 

que as forças o permitissem. Este tempo de ociosidade deve ser ocupado com 

passatempos e diversos centros de interesse, de forma a proporcionar momentos 

de lazer, onde a interacção social e o desenvolvimento das relações interpessoais 

permitam que o corpo e a mente se mantenham activos e saudáveis. Se tal não 

acontecer, as consequências serão nefastas e irão repercutir-se no 

comportamento do idoso: atitude defensiva, passividade, apatia, ansiedade, 

egoísmo, solidão, isolamento, depressão, insegurança, angústia,… 

Deste modo, com o aumento do número de pessoas idosas, torna-se prioritário 

providenciar um sistema de saúde para a população que envelhece, incluir 

estratégias que possam influenciar a qualidade de vida geral do idoso. Deve-se, 

pensar e criar as medidas certas que proporcionem as condições para se poder 

envelhecer com sucesso (Haskell, 1995). 

Através de uma prática regular de actividade física, é possível melhorar, 

substancialmente, a qualidade de vida dos idosos, uma vez que esta lhes 

proporciona uma melhor capacidade física global que lhe permite continuar a 

participar na maioria das experiências enriquecedoras das suas vidas, bem como,  
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                                                                                                               Introdução 

proporciona benefícios nas dimensões cognitiva, emocional, psicológica e social 

(Spirduso, 1995). 

Inúmeros estudos, salientam o facto de os programas específicos de exercício 

físico, desde que correctamente adequados ao indivíduo, induzem importantes 

alterações nas componentes da aptidão física relacionadas com a autonomia e 

saúde dos idosos (Puggaard et al., 1994; Lord e Castro, 1999; Malina, 1996; 

ACSM, 1998). 

A insuficiência de dados sobre o estado de saúde e o grau de autonomia das 

pessoas idosas em Portugal, bem como a sua diferenciação por regiões, obriga a 

proceder a um diagnóstico de situação, a par de medidas concretas que aceleram 

e melhorem as formas de intervenção necessárias. 

É de facto desejável conhecer e compreender melhor a realidade da saúde e 

envelhecimento da população portuguesa, quer no presente, quer no futuro, de 

forma a promover novas e melhores abordagens preventivas, curativas e de 

continuidade de cuidados. 

Os conhecimentos científicos actuais sobre a importância da promoção da saúde 

ao longo da vida, para prevenir ou retardar situações de doença ou dependência, 

sobre os factores de risco e as doenças mais frequentes nas pessoas e sobre o 

seu impacto nos cuidados de saúde exigem a definição de linhas orientadoras 

para a manutenção de um envelhecimento saudável, a promoção da autonomia e 

a melhoria da intervenção dos prestadores de cuidados. 

Não há dúvida que o envelhecimento da população revela-se como uma tendência 

positiva, que está intimamente ligada à maior eficácia das medidas preventivas em 

saúde, ao progresso da ciência no combate à doença, a uma melhor intervenção 

no meio ambiente e, sobretudo, à consciencialização progressiva de que somos 

(nós) os principais agentes da nossa própria saúde. 

Nesta perspectiva, devemos considerar que as pessoas idosas são o primeiro 

recurso para a promoção da sua própria saúde e, por isso, torna-se necessário 

encorajá-las a participar neste processo. 
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Neste contexto, o objectivo deste trabalho foi estudar, através de uma revisão 

bibliográfica, a actividade física e aptidão física funcional dos idosos, associada à 

saúde. 

O presente estudo encontra-se estruturado da seguinte forma: 

Após a Introdução, em que procuramos realizar um enquadramento teórico do que 

será o nosso trabalho, realçando a pertinência do mesmo, desenvolvemos a 

Revisão da Literatura, direccionando a nossa atenção para os temas em questão. 

Ou seja, procedemos inicialmente à conceptualização do envelhecimento, a 

Aptidão Física e suas componentes, onde falaremos da composição corporal, 

força e resistência muscular, flexibilidade, mobilidade física/equilíbrio e capacidade 

aeróbia. 

Abordaremos igualmente a Actividade Física no processo de envelhecimento, 

onde serão descritos os benefícios da prática de Actividade Física no Idoso e 

efeito da Actividade Física na Aptidão Física do Idoso. 

Para terminar, apresentaremos as conclusões finais do trabalho 

Por fim, as referências bibliográficas consultadas para a fundamentação deste 

estudo. 
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                                                                                                               Revisão da Literatura 

“Envelhecer é o encontro com a vida, por mais paradoxal que se apresente, 

é um encontro com a nossa humanidade, 

com valores relegados em prol da produtividade; 

é a sabedoria desse corpo a ensinar, que o ritmo de vida mata 

e que sobre a vida pouco sabemos”. 

(Bruhns, s/d) 

 

2-Revisão da Literatura 

2.1.Conceptualização do envelhecimento 

Como já vem sendo amplamente referido pela comunicação social, o nosso país, 

à semelhança de outros, está a passar por uma rápida transição demográfica, 

caracterizando-se esta por um aumento progressivo e acentuado da população 

adulta e idosa. São tendências pesadas com fortes implicações estruturantes, 

sendo uma das principais consequências desta transformação a nível do sector da 

saúde que se caracteriza por uma diminuição da mortalidade materno-infantil, e 

por um aumento de mortalidade por enfermidades complexas, típicas das faixas 

etárias mais avançadas. 

As características mais importantes do envelhecimento humano são, pois, a sua 

individualidade e diversidade, e estas características apresentam reflexos bem 

acentuados no estado de saúde. 

A par dos factores genéticos que determinam muito do processo, há que realçar 

que não é igual envelhecer no feminino ou no masculino, sozinho ou no seio da 

família, casado, solteiro, viúvo ou divorciado, com filhos ou sem filhos, no meio 

urbano ou no meio rural, na faixa do mar ou na intelectualidade das profissões 

culturais, no seu país de origem ou no estrangeiro, activo ou inactivo (Ministério da 

Saúde, 1998). 

Se o início e as etapas do envelhecimento assentam em alterações estruturais e 

funcionais suficientemente significativas e evidenciáveis, as causas e a natureza 

do processo estão ainda longe de se considerarem esclarecidas. 
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O envelhecimento perdura por longo da vida, surgindo no final da terceira década 

as primeiras alterações funcionais e/ou estruturais. Admite-se como regra geral, 

que ocorre a cada ano a partir dos trinta anos de idade perda de 1% da função.  

O ritmo de declínio das funções orgânicas varia não só de órgão para órgão, como 

também entre idosos da mesma idade. Tal facto justifica a impressão de que o 

envelhecimento produz efeitos diferentes de uma pessoa para a outra. 

O envelhecimento populacional é um fenómeno, que se relaciona com três 

factores primordiais: a taxa de natalidade, de mortalidade e de migração, cada um, 

por sua vez, decorrente de diferentes causas. Portugal, como já foi dito, não é 

excepção. À semelhança de outros países industrializados confronta-se com o 

processo de envelhecimento demográfico, caracterizado pelo aumento 

progressivo da população idosa em detrimento da população jovem. O interesse 

por parte dos investigadores, relativamente às questões relacionadas com a 

velhice tem sido cada vez maior, reflectindo-se no crescente número de teses e 

trabalhos desenvolvidos no âmbito desta temática do envelhecimento. 

Ninguém escapa a este fenómeno progressivo, altamente complexo e variável, 

comum a todos os seres vivos. Spirduso, (1995), refere que o processo de 

envelhecimento é inerente ao ciclo “normal” de vida. 

Assim face ao anteriormente descrito, podemos afirmar que das poucas, para não 

dizer a única certeza que todos nós temos após o nascimento, é que iremos 

naturalmente envelhecer. “Toda a gente” atingirá esse estado. Contudo, também é 

certo que envelhecemos de forma diferenciada uns dos outros. 

A forma de envelhecer pressupõe alterações de todo o organismo, quer ao nível 

físico, psicológico, social e cultural do indivíduo (ACSM, 1998).  

Alterações estas, que são, gerais, graduais e universais (1), podendo-se verificar 

em idade precoce ou mais avançada, em maior ou menor grau, de acordo com as 

 

(1) Gerais, porque com o processo de envelhecimento, todo o organismo (órgãos, sistemas, aparelhos) 

envelhecem;Graduais, porque os efeitos deletérios do envelhecimento surgem gradualmente; universais, porque o 

envelhecimento é algo que acontece a tudo o que é ser vivo 
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características genéticas de cada sujeito e, principalmente, com o estilo de vida 

de cada um.     

A alimentação adequada, a prática de exercício físico, a estimulação mental, o 

controle de stress, o apoio psicológico, a atitude positiva perante a vida, são 

alguns dos factores que podem retardar ou minimizar os efeitos da passagem do 

tempo.   

As manifestações somáticas do envelhecimento são geralmente evidentes e 

facilmente observáveis. Porém, pouco se sabe sobre a verdadeira natureza e 

dinâmica de todo este processo natural e comum a todos os seres vivos. 

Um dos problemas basilares na pesquisa gerontológica prende-se, 

fundamentalmente, com a dificuldade na padronização das categorias etárias e 

nas definições e terminologias usadas para designar um ser humano em idade 

mais avançada. Assim, e devido à complexidade do entendimento do conceito de 

envelhecimento humano, este surge conceptualizado de múltiplas e diferenciadas 

formas, de acordo com o foco de atenção em cada um dos factores: (i) ambientais; 

(ii) genéticos e biológicos; (iii) psicológicos (iv) sociais e culturais; entre outros. 

Mais adiante, serão apresentadas algumas das principais definições e 

terminologias consideradas importantes para se poder caracterizar o processo de 

envelhecimento. Deste modo, achamos por bem conceptualizar, Gerontologia e 

Envelhecimento, do ponto de vista biológico, psicológico, social e cultural. 

Assim, a Gerontologia que etiologicamente, provém do Grego, é descrita como 

uma ciência que estuda (logos), o processo de envelhecimento (geros). 

Especificando o seu significado, designa o estudo do processo de envelhecimento 

sob todos os aspectos, ou seja, a Gerontologia estuda as mudanças que 

acompanham a senescência do ponto de vista físico, psicológico, social e cultural.  

Preocupa-se com a adaptação do indivíduo às diversas transformações 

individuais, que vão ocorrendo com o avanço da idade. Tem ainda, como 

finalidade criar condições para que o processo de degeneração física, psíquica,  
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social e cultural decorra garantindo, o mais possível, condições de bem-estar 

pleno do idoso, possibilitando a manutenção da auto-estima, do auto-conceito, 

preservando a manutenção dos valores pessoais e a integração do indivíduo idoso 

na família e na sociedade, de forma digna e activa (Berger, 1995). 

Deste modo, Santos (2000), refere que a Gerontologia abrange alguns aspectos 

semelhantes contudo diferentes, tais como: o envelhecimento biológico, que 

caracteriza a perda progressiva da capacidade do corpo para se renovar, com 

diferenciações de um indivíduo para outro, e até diferenciações no mesmo 

indivíduo, quando alguns órgãos envelhecem mais rápido que outros; o 

envelhecimento psicológico, responsável pelas transformações dos processos 

sensoriais, perceptíveis, bem como, da vida afectiva do indivíduo; o 

envelhecimento comportamental, caracterizado pelas modificações supra 

referidas, enquadradas num determinado meio e reagrupadas em: aptidões, 

expectativas, motivações, auto-imagem, papéis sociais, personalidade e 

adaptação; o envelhecimento social acontece de forma diferenciada em culturas 

diversas e, está condicionado à capacidade de produção do indivíduo, sendo a 

reforma, o marco mais relevante da considerada velhice. 

Deste modo, o envelhecimento social manifesta-se através da modificação do 

status do idoso, bem como no seu relacionamento com as outras pessoas em 

função de crises de identidade, provocadas pela falta de papéis sociais, e até 

mesmo nas mudanças em relação ao seu papel na família, no trabalho e na 

sociedade (Gonçalves, 1992). Estas alterações surgem não só a nível social e 

ocorrem também, tanto a nível psicológico como familiar. De acordo com 

Gonçalves (1992), na família das sociedades actuais, o papel do idoso foi 

efectivamente reduzido, tendo a função dos avós como educadores sido posta em 

causa. 

Com o desenvolvimento tecnológico, o idoso deixou de ser líder não só da família, 

como da vida social, e da vida económica. Passou então a ter de enfrentar 

problemas ao nível das relações familiares, sociais, de habitabilidade e  
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ocupacionais (Fernandes, 1992). A reforma, como acontecimento social, é muitas 

das vezes usada para definir a entrada no mundo da velhice. 

A reforma é ainda considerada, de acordo o autor, como a primeira forma 

instituída de definição de velhice e a sua expansão contribui para transformar 

profundamente a realidade social das gerações mais velhas, dando-lhes contornos 

novos de inactividade pensionista, os quais simultaneamente lhes conferem uma 

identidade própria. 

Santos (1990), constatou que a reforma constitui o atestado oficial da entrada na 

velhice, acentuando-se deste modo a ideia de perda de capacidade de 

produtividade e de inutilidade do ponto de vista social. De acordo com Cardoso 

(2002), um conjunto de representações sociais negativas, normalmente, associam 

a reforma à cessão das capacidades produtivas e, consequentemente, à velhice, 

passando o indivíduo reformado a fazer parte do sub mundo social dos velhos. 

A reforma, e as perdas, que daí advêm, na condição económica, poder de 

decisão, perda de parentes e amigos, independência, autonomia, diminuição dos 

contactos sociais, que se tornam reduzidos em função das suas possibilidades, 

distâncias, vida agitada, falta de tempo, circunstâncias financeiras, contribuem 

para o distanciamento dos idosos da sociedade em geral e da família em particular 

(Cardoso, 2002). Também, a forma como se encara a entrada na reforma, as 

perspectivas que se alimentam, a condição económica, a saúde, a formação 

académica, o tipo de residência, entre outros factores, pode influir no tipo de 

reacção perante todos os aspectos negativos que daí possam advir. Mediante 

Garcia (2003) no mundo rural raramente se dá uma ruptura do idoso com o 

trabalho, enquanto na cidade o maior drama dos idosos é exactamente a falta de 

trabalho e de ocupação do tempo livre. 

Para além das dimensões referidas, o envelhecimento é ainda abrangido pela 

dimensão cultural. Todos nós vivemos em sociedade e é nela que 

desempenhamos o papel que influência as nossas acções e comportamentos. 
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Assim, dependendo da cultura onde vivemos o idoso pode ser considerado como 

um “sábio” ou “incapacitado” (Berger, 1995). Culturalmente, e apesar de depender 

da educação de cada um, o idoso é visto de formas dissemelhantes. 

Existe um complexo mecanismo de preconceitos acerca da velhice, motivado 

principalmente por bases utilitárias e facilitismos em que se assenta a sociedade 

actual. Conforme refere Cardoso (2002), muitas das vezes ser idoso é, incorporar 

estereótipos culturais depreciativos, tais como: “ser velho é ser acabado, é ser 

passivo, é não ter capacidade nem forças para trabalhar”. 

Muitos destes mitos, não passam de meros fantasmas, que se associam à 

imagem errada sobre a velhice, e que em nada ou pouco se assemelha com a 

realidade. Estas ideias estão ultrapassadas, porém, ainda povoam o imaginário 

social e a realidade actual do indivíduo mais velho. 

A história mostra que o desejo em prolongar a vida, e tentar retardar ou controlar o 

processo de envelhecimento é intrínseco ao ser humano e faz parte da sua 

procura pela felicidade perpétua. O homem parece desta forma não suportar o 

limite, a velhice e a morte. Porém, hoje é, fundamental transmitir que a vida é um 

constante processo de modificações, e que é fundamental aceitar que, em cada 

fase do seu desenvolvimento ocorrem transformações múltiplas acompanhadas 

dos seus próprios desafios. Nesta lógica de pensamento, os indivíduos idosos 

deveriam então, estar a ocupar uma posição de vantagens únicas na nossa 

sociedade. Ao invés disso, passaram a ser vítimas de uma sociedade que 

começou a esconder a morte e a velhice (Garcia, 2003). 

Na esteira de pensamento do mesmo autor (Garcia, 2003), nos dias de hoje, as 

atitudes negativas perante as pessoas idosas constituem forças tanto culturais 

como sociais. As palavras com as quais se descrevem os adultos de mais idade 

fornecem uma base para a formação de atitudes negativas. A utilização de 

terminologia negativa, não é apenas uma simples escolha de palavras, trata-se da 

verbalização de opiniões negativas, que com o passar do tempo acabam por se 

tornar menos ofensivas e cada vez mais aceitáveis. 
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Cardoso (2002), refere que muitas das ideias erradas de velhice se devem, 

fundamentalmente, à herança de preconceitos sociais cristalizados ao longo do 

tempo. Ideias estas que estão mais do que ultrapassadas, o que desta forma, 

torna-se indispensável clarificar alguns conceitos básicos, tais como; velho, idoso, 

geronto, velhote, ancião, terceira idade, entre outros. Estas palavras, embora 

relacionadas com processos biológicos, são construções sociais e culturais, que 

acabam por marcar a multiplicidade de factores que envolvem a pessoa idosa. 

Acredita-se que, estas terminologias são, o resultado das sociedades regidas pela 

lógica do mercado capitalista (Cardoso, 2002). 

Devido à complexidade dos conceitos referidos, não nos é fácil encontrar uma 

definição única e consensual, relativamente, à definição desses termos, na 

multiplicidade de contextos em que podem ser aplicados. Assim, apresentaremos 

algumas das considerações sobre as terminologias e representações mais 

comuns para designar a pessoa em idade avançada. São elas, idoso, terceira 

idade e população idosa. 

Para Fratczak (1993), o idoso é um indivíduo de 60 ou mais de anos. Porém a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), considera idoso o indivíduo com idade 

igual ou superior a 65 anos, que reside em países desenvolvidos e com 60 anos, 

ou mais, para países em desenvolvimento (Mazo; Lopes Benedetti, 2001). Esta 

diferenciação conceptual, tem em consideração os factores que tem actuação 

directa na qualidade de vida dos idosos, como diferenças económicas, políticas, 

culturais, sociais e ambientais dos países (Pires et al., 1998; Minayo et al., 2000; 

Mazo et al., 2001). Lenoir (1979), refere que o surgimento do conceito de terceira 

idade, é uma categorização segundo a qual, se é socialmente considerado velho, 

é o resultado de um processo de construção da representação da velhice 

encarada como problema social. Ser velho representa ser diminuído, carenciado, 

alguém que precisa da nossa solidariedade, da nossa ajuda. Surge ainda, como 

uma nova etapa de vida, expressa pela prática de novas actividades sociais e 

culturais. 
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A representação de estar na terceira idade está vinculada à nova imagem de 

envelhecimento, onde os indivíduos com idade avançada, constroem novos 

significados, que favorecem a uma participação social, auto valorização, 

familiaridade com as suas perdas e transformações (Mazo, et al., 2001). 

Quanto ao conceito de população idosa, é definido pela OMS como a proporção 

de pessoas com 60 ou mais anos. Para Woortmann e Woortmann (1999), idoso, 

terceira idade e população idosa, embora relacionadas com processos biológicos, 

são construções sociais e culturais. 

De acordo com alguns investigadores, a medida mais utilizada para caracterizar o 

envelhecimento é a idade cronológica, ou seja, a quantidade de tempo vivido a 

partir do nascimento (Spirduso, 1995). Assim, a idade cronológica é de muita 

utilidade para as classificações, em estudos epidemiológicos, levantamentos 

estatísticos e organização para a prestação de serviços. Porém, a idade 

cronológica não é capaz, por si só, de dar suporte suficiente para retratar o 

panorama real das capacidades físicas ou de saúde do indivíduo (Pu e Nelson, 

2001; Carvalho, 2003). 

O envelhecimento desafia definições fáceis, pelo menos em termos biológicos. O 

envelhecimento não é a mera passagem do tempo. É a manifestação de eventos 

biológicos que ocorrem ao Longo de um período. Não existe uma definição 

perfeita para o envelhecimento, mas, como ocorre com o amor e a beleza, grande 

parte de nós o reconhece quando o sente ou vê. Todos reconhecemos uma 

pessoa idosa quando a vemos, e alguns de nós conseguem estimar bastante bem 

a idade cronológica das pessoas.  

No entanto, determinações subjectivas baseadas na aparência frequentemente 

são erróneas e, mais importante, a idade cronológica não está directamente 

correlacionada à idade biológica. É necessário medir algo biológico que mude em 

função do aumento da idade - uma medida capaz de distinguir a idade biológica 

da idade cronológica. A distinção é crucial. 
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 O conhecimento científico só avança quando podemos medir ou contar as coisas 

de alguma forma.  

A idade cronológica mede quanto tempo, quantos anos se passaram a partir 

daquele ponto. Informa-nos quando devemos comemorar os aniversários e que 

números devemos escrever no campo idade dos formulários, mas, para os 

gerontologistas, o envelhecimento é cronológico apenas no sentido legal ou social. 

O tempo, em si, não produz efeitos biológicos. Os eventos ocorrem no tempo, mas 

não devido à sua passagem. Os eventos biológicos que se seguem ao nascimento 

acontecem em momentos diferentes e em ritmos diferentes em cada um de nós. 

Quando notamos, com surpresa, que alguém "parece” mais jovem (ou mais velho) 

do que sua idade cronológica, verificamos que todos nós temos ritmos diferentes 

de envelhecimento biológico. Os gerontologistas dispõem de uma boa quantidade 

de indícios científicos de que essa diferença aparente é real. É provável que as 

mudanças relacionadas à idade comecem em diferentes partes do corpo em 

momentos diferentes e que o ritmo anual de mudança varie entre várias células, 

tecidos e órgãos, bem como de pessoa para pessoa. Ao contrário da passagem 

do tempo, o envelhecimento biológico, às vezes chamado de envelhecimento 

funcional, desafia medições fáceis. O que gostaríamos de ter é uma ou algumas 

mudanças biológicas mensuráveis que espelhassem todas as outras mudanças 

biológicas associadas à idade sem referência à passagem do tempo, para que 

pudéssemos dizer, por exemplo, que alguém com idade cronológica de 80 anos 

tem idade biológica, ou funcional, de 60. Esse tipo de medição ajudaria a explicar 

por que uma pessoa de 80 anos de idade tem mais qualidades juvenis do que 

outra, também de 80 anos, que biologicamente pode ter 80 ou até 90. 

 Em termos de envelhecimento, assemelhamo-nos a uma loja de relógios. Cada 

um dos nossos muitos tecidos ou órgãos comporta-se como um relógio 

independente, que trabalha em um ritmo diferente dos demais. Por causa disso, 

uma pessoa com uma determinada idade cronológica poderia ser 

consideravelmente mais jovem ou mais velha biologicamente, dependendo da  
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velocidade média na qual os seus relógios estão a trabalhar. Seria muito mais 

informativo conhecer a nossa idade biológica do que a nossa idade cronológica, 

mas infelizmente não temos como medi-la. 

 Isso não quer dizer que não se tenha tentado. Os gerontologistas acompanharam 

várias medições biológicas para seres humanos ao longo do tempo, na esperança 

de que as mudanças encontradas pudessem prever o ritmo de envelhecimento. 

Mediram a cor do cabelo, o comprimento da orelha, a força muscular das mãos, a 

função cardíaca, a capacidade de realizar exercícios e dezenas de outras 

variáveis. Nenhum desses estudos estabeleceu uma medida infalível da idade 

biológica, e isso deve-se, pelo menos, a um motivo importante: o excesso de 

variabilidade individual nos possíveis marcadores do envelhecimento. Os seres 

humanos, já ao nascerem, apresentam uma enorme gama de diferenças na 

maioria das variáveis mensuráveis. As diferenças frequentemente não estão 

relacionadas à idade. É como se cada um de nós iniciasse a corrida para o 

envelhecimento com os pés numa linha de partida diferente.  

A dificuldade, aparente, em uniformizar as categorias etárias, levaram muitos 

pesquisadores da Gerontologia a adoptar a classificação de categorias etárias, 

tendo em consideração a idade cronológica, proposta por Spirduso (1995), como 

se pode observar no quadro que se segue. 

Quadro 1: Idade Cronológica de acordo com Spirduso (1995) 

 

Devido à existência de numerosos conceitos, que deixam por si só clara a 

dificuldade de entender o processo de envelhecimento, tentaremos de algum  
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modo, dar a conhecer a conceptualização e evolução de definições de 

envelhecimento. 

Laganiére (1987), referiu que o envelhecimento foi durante muito tempo 

considerado como um fenómeno patológico relacionado com o desgaste do 

organismo e as sequelas das doenças de infância. Mas a senescência não é uma 

doença, mas sim um processo de diferenciação e de crescimento. O sinal mais 

evidente de senescência é a diminuição de capacidade de adaptação do 

organismo face às alterações do meio ambiente. 

Zambrana (1991), referiu que envelhecimento é um processo de degeneração 

biológica que se manifesta de várias formas. Aparece muito antes daquilo que 

entendemos por velhice, tem uma evolução contínua e vem acompanhado, de 

uma limitação das capacidades de adaptação do indivíduo e, infelizmente, de um 

aumento das possibilidades de morrer. 

Kallinen e Markku (1995), referem como sendo um processo inexorável aos seres 

vivos que conduz a uma perda progressiva das aptidões funcionais do organismo, 

aumentando o risco do sedentarismo. 

Para Berger (1995), ao contrário da doença, o processo de envelhecimento é um 

fenómeno normal e universal. As alterações causadas pelo envelhecimento 

desenvolvem-se a um ritmo diferente para cada pessoa e dependem de factores 

externos como o estilo de vida, actividade, ambiente, e de factores internos como 

a bagagem genética e o estado de saúde. 

Já Mailloux-Poirier (1995), refere-se ao envelhecimento como um processo 

inelutável caracterizado por um conjunto complexo de factores fisiológicos, 

psicológicos e sociais específicos de cada indivíduo. 

Marques (1996), fala de um processo lento, progressivo e inevitável, caracterizado 

pela diminuição da actividade fisiológica e de adaptação ao meio externo 

acumulando-se processos patológicos com o passar dos anos. As causas do 

envelhecimento podem ser individuais ou ambientais. 
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Para Netto e Filho (1996), o envelhecimento é um processo dinâmico e 

progressivo, no qual há alterações, psicológicas, morfológicas, funcionais e 

bioquímicas, que vão alterando progressivamente o organismo, tornando-o mais 

susceptível às agressões intrínsecas que terminam por leva-lo à morte. 

Silva e Barros (2002), referem-se ao envelhecimento como um processo que, do 

ponto de vista fisiológico, não ocorre necessariamente em paralelo ao avanço da 

idade cronológica, apresentando consideravelmente variações individuais. Este 

processo surge acompanhado por uma série de modificações nos diferentes 

sistemas do organismo. 

Matsudo et al. (2003), referem-se ao envelhecimento como um processo pelo qual 

todos os indivíduos e organismos passam e é caracterizado pela diminuição 

gradual das capacidades dos vários sistemas orgânicos em conseguir realizar as 

suas funções de maneira eficaz. 

Para o ACSM (2004), é um processo complexo que envolve muitas variáveis (por 

exemplo, genética, estilo de vida, doenças crónicas) que interagem entre si e 

influenciam significativamente o modo em que alcançamos determinada idade. 

Já Franchi e Junior (2005), descrevem o envelhecimento como um fenómeno 

fisiológico de comportamento social ou cronológico. Para os autores, o 

envelhecimento é um processo biossocial de regressão, observável em todos os 

seres vivos expressando-se na perda de capacidade ao longo da vida, devido à 

influência de diferentes variáveis, como genéticas, danos acumulados, estilo de 

vida, além de alterações psico-emocionais. 

Verificando o conjunto variado de definições de envelhecimento, podemos 

constatar, que não existe uma definição única e consensual, contudo, surgem em 

todas elas alguns pontos comuns. Todas fazem referência à ocorrência de 

alterações, a diferentes níveis, que conduzem ao inevitável processo de 

senescência. Procurando, com base na análise e reflexão efectuada das 

diferentes descrições de envelhecimento, sugerir uma definição que, melhor 

corresponda aos objectivos e necessidades do nosso estudo, surge-nos o  
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seguinte conceito: envelhecimento é um processo que imprime alterações naturais 

em todo o organismo, sendo que o seu processo biológico se traduz por um 

declínio de todo o conjunto orgânico, tornando-se, no entanto, mais acelerado a 

partir dos 70 anos de idade. 

Depois de apresentarmos a Aptidão Física e suas componentes, propomo-nos 

apresentar, como referido anteriormente, de um modo mais abrangente, as 

modificações resultantes do processo normal de envelhecimento, bem como os 

benefícios resultantes da prática regular de actividade física, tentando realçar a 

sua relação com a aptidão física funcional dos idosos no desempenho das suas 

actividades quotidianas. 

 

2.2. Aptidão Física e Suas Componentes 

As primeiras preocupações e os primeiros estudos relacionados com a aptidão 

física, remontam a meados do século XIX. A maioria das pesquisas conhecidas, e 

de conhecida relevância, foram realizadas nos Estados Unidos da América e no 

Canadá. Porém, em Portugal, as preocupações com a aptidão física surgiram na 

década de 70, por Paula Brito, em 1981, Sobral (1986; 1996) e Marques et al. 

(1996). 

Porém os primeiros estudos realizados no âmbito da avaliação da aptidão física 

em idosos surgiram por Lopes (1996). 

O conceito de aptidão física, tal como acontece com outros conceitos, 

anteriormente estudados, tem sofrido algumas modificações (Quadro 2). Estas, 

embora ligeiras, reflectem naturalmente as diferentes preocupações dos 

pesquisadores das ciências do desporto e, epidemiologistas e peritos da saúde 

pública (Malina, 1992). 

No final da década de sessenta, do século passado, por sugestão de alguns 

autores, surge uma dupla forma de entendimento da aptidão física, uma 

relacionada com as habilidades motoras e outra com a saúde (Nahas e Corbin, 

1992a). Desta forma e no sentido de compreender a evolução e dificuldade de 
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conceptualização da aptidão física, apresentámos o quadro seguinte, que ilustra 

as inúmeras modificações que o conceito de aptidão física, sofreu ao longo dos 

tempos. 

 

Quadro 2: Conceitos de Aptidão Física ao longo dos Tempos (adaptado de 

Freitas eTeixeira, 2002) 
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As principais diferenças no conceito de aptidão física prendem-se, 

fundamentalmente, pela maior ou menor abrangência no conceito, objectivo, 

conceptualização, operacionalidade, especificidade e linguagem utilizada (Pate, 

1988; Botelho, 2002). 

Existe uma grande diversidade terminológica, porém, nem sempre corresponde a 

conceitos muito diferentes. Muitas das vezes, empregam-se para conceitos 

homeótropos, expressões tais como: performance motora, aptidão motora, aptidão 

relacionada com a saúde, habilidade motora, valor físico, aptidão total, condição 

física, entre outros. 

Contudo, Pate (1988) referencia apenas três expressões: performance física, 

aptidão física e aptidão motora. De acordo com o autor, a definição de Aptidão 

física faz referência à capacidade funcional que inclui o que designamos por 

aptidão relacionada com a saúde. Ainda de acordo com o mesmo autor e para 

Malina (1993), aptidão física e aptidão motora são conceitos diferentes. Segundo o 

autor, aptidão motora, constitui um conceito mais lato e abrangente e está 

associado ao desenvolvimento das habilidades motoras e actividades físicas 

vigorosas, incluindo aquelas que fazem parte do desporto de rendimento. 

Assim, aptidão física está directamente relacionada com a saúde, ao passo que 

aptidão motora está orientada para o rendimento (prestação desportiva).  

No entanto, não tem sido fácil encontrar uma definição de aptidão física, 

consensual, precisa e inequívoca. As tentativas têm sido muitas, e vários são os 

autores que proferem sobre o assunto. No entanto, Pereira (1997a) refere que é  
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praticamente impossível estabelecer uma definição completamente satisfatória, 

que agrade todos. Assim, não tem sido fácil encontrar um consenso quanto à 

definição detalhada das suas componentes (Pate, 1988). 

É importante referir que a aptidão física não é determinada, unicamente, pela 

actividade física. Outros factores interagem, significativamente, no processo de 

aquisição da aptidão física, tais como, factores ambientais, genéticos e sociais. 

Ela pode alterar de forma substancial em função da idade, raça, género e nível 

social (Mazo; Lopes; Benedetti, 2001). 

No passado, a imagem da aptidão física prendia-se com a noção de virilidade e 

com um corpo musculado (Rowland, 1990). Actualmente, aptidão física é tida 

como um estado geral de prontidão motora e bem-estar, orientada para questões 

relacionadas com a saúde, bem-estar físico, psíquico, social e também com a 

prestação desportivo/motora (Bohme, 1993). 

Neste sentido, a expressão diferenciada da aptidão física, através das suas 

diferentes componentes, permite aos adultos idosos a realização mais eficiente de 

pequenas tarefas diárias que lhes possibilitam a mobilidade e independência 

necessária à melhoria da sua qualidade de vida.  

Maia (1996), situa o conceito de aptidão física, de acordo com dois 

posicionamentos convergentes. O primeiro refere-se a um posicionamento 

essencialmente pedagógico, não só com implicações na saúde e hábitos de vida 

das pessoas, como também, na performance de um conjunto variado de tarefas. O 

segundo, vindo da teoria psicométrica, procura estabelecer um conjunto de 

relações lógicas e consistentes entre a definição operacional da aptidão física e a 

sua avaliação concreta. 

Esta diferenciação, de que nos fala Maia (1996), entre a aptidão física associada à 

saúde e a aptidão física associada à performance, foi apresentada por sugestão 

da American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance 

(AAHPERD, 1980). 
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Assim, temos por um lado, a perspectiva que congloba todos os conceitos mais 

relacionados com a prestação motora (Fleishman 1964; Sobral e Barreiros, 1980; 

Caspersen et al., 1985) e, por outro a perspectiva que relaciona o exercício com a 

saúde (AAHPERD, 1980; Pate, 1988; AAHPERD, 1989; Bouchard e Shephard, 

1994; ACSM, 1995; Rikli e Jones 1998). 

Tendo por base o quadro 2 anteriormente referenciado, podemos referir que 

emerge, de igual modo, uma perspectiva diferente padronizada (Safrit, 1990 e 

Marsh, 1993), na qual a aptidão física é concebida como um constructo 

multidimensional. Por constructo, entende-se uma edificação teórica, uma 

abstracção que pretende atribuir coerência e um sentido a uma estrutura 

complexa (Cronbach e Meehl, 1995; cit. por Maia, 1996).  

Esta linha de pensamento, concebe a aptidão física como um conceito plural e 

unitário (Marsh, 1993). No entanto, a sua complexidade não permite a sua 

medição directa, a não ser a partir de indicadores imperfeitos de cada uma das 

suas dimensões subjacentes (Lopes 1996). 

Tendo ainda em consideração o quadro 2 e, no contexto do nosso estudo, onde a 

população estudada é a população idosa, julgamos que a definição mais 

adequada se situa no âmbito da perspectiva que relaciona exercício e saúde.  

Com o envelhecimento, torna-se mais importante a manutenção e melhoramento 

das capacidades funcionais e níveis de saúde, que possibilitem uma vida 

independente e com qualidade. Assim, consideramos a definição Rikli e Jones 

(2001), a que melhor se enquadra no âmbito do nosso estudo. 

Consideramos, deste modo, a aptidão física como a capacidade fisiológica e/ou 

física para executar as actividades de vida diária de forma segura e autónoma, 

sem revelar fadiga (Rikli e Jones, 2001). 

Para a medida da aptidão física, deve-se ter o entendimento da diferenciação 

conceptual de aptidão física relacionada com o rendimento e aptidão física 

relacionada à saúde. Vários são os autores que se têm debruçado sobre esta 

temática, e que apresentam as suas propostas, tendo em atenção estas duas  
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dimensões da aptidão física (Casperson et al., 1985; Corbin, 1991; Bouchard et 

al., 1994). De acordo com Botelho (2002), Carperson et al. (1985), assim como, 

Corbin (1991), podemos sugerir as seguintes componentes para cada uma das 

dimensões referidas anteriormente. 

Quadro 3: Componentes da Aptidão Física (adaptado de Casperson et al., 

1985; Corbin, 1991; Botelho, 2002) 

 

Na mesma linha de pensamento dos autores enunciados, também Maia (1997), 

refere que a aptidão física deve ser vista de uma forma bidireccional: orientada 

para o rendimento desportivo (inclui componentes tais como: habilidade motora, 

capacidade e potência cardio-respiratória, força, potência e resistência muscular, 

composição corporal, índice ponderal, distribuição das gorduras subcutâneas, 

gordura visceral abdominal, densidade óssea e flexibilidade) e outra direccionada 

para a saúde (aspectos da prevenção e redução dos riscos de doenças e/ou 

incapacidades funcionais, tais como, a disposição para realização das actividades 

diárias do indivíduo e da sociedade como um todo, necessárias à sobrevivência 

saudável) (ACSM, 2000; Nahas, 2003). 

A aptidão física no idoso:  

A aptidão física no idoso é de extrema importância, uma vez que para além de 

estar associada à osteoporose ou a osteopenia, a sarcopenia, a obesidade, o 

desempenho quotidiano é dependente da agilidade, coordenação, força,  
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flexibilidade e aptidão cárdio-respiratória (ACSM, 1998; CDC, 1996; Rantanen e 

Heikkinen, 1998).  

O conceito de aptidão física, segundo a bibliografia por nós consultada, adquire 

diferentes formas de expressão, como foi referido anteriormente. Deste modo, não 

deve ser entendida como um termo unifactorial, mas como um conjunto de 

atributos referentes a um indivíduo, que pode apresentar-se de forma diferenciada 

nas diversas fases da vida (ACSM, 2000; Nahas, 2003). 

Quando falamos de população idosa, o conceito de aptidão física associado á 

saúde assume papel de destaque.De acordo com Carpersen et al (1995), a 

aptidão física relacionada com a saúde, refere-se a um conjunto de atributos 

pessoais de natureza fisiológica, morfológica, motora e comportamental que estão 

relacionados à capacidade de realizar actividade física e associados à prevenção 

de diversas doenças crónicas não transmissíveis. 

Os objectivos dos testes de aptidão física, relacionada com a saúde, são 

essencialmente, fornecer dados úteis ao desenvolvimento da prescrição de 

exercícios físicos, que permitam a avaliação e o acompanhamento do progresso 

dos indivíduos e ao mesmo tempo sirvam de motivação dos participantes de 

programas específicos e principalmente, contribuam para a promoção e 

desenvolvimento do estado de saúde e bem-estar dos indivíduos (ACSM, 2000). 

Bouchard e Shephard, propuseram 5 componentes e 22 factores da aptidão física 

associados à saúde. 
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Quadro 4: Componentes e Factores da Aptidão Física Relacionados à Saúde 

(adaptado de Bouchard e Shephard, 1993) 

 

 

Para Bouchard e Shephard (1993), as componentes da aptidão física, 

relacionadas com a saúde são diversas e tão diferenciadas, que abrangem: (i) 

componentes morfológicas, (ii) musculares, (iii) motoras, (iv) cardio-respiratórias e 

(v) metabólicas. 

Botelho (2002), referindo-se a Skinner e Oja (1994), apresenta um conjunto de 

componentes da aptidão física relacionadas com a saúde, através de uma 

estrutura reduzida da macro dimensão da aptidão física. Eles evidenciam 5 

componentes e apenas, 9 factores (quadro 5). 
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Quadro 5: Estrutura Reduzida da Macro Dimensão da Aptidão Física 

(adaptado Skinner e Oja, 1994) 

 

Pela análise dos quadros, anteriores, parece existir uma convergência no que se 

refere às componentes de aptidão física, quer na dimensão relacionada com a 

saúde, quer na dimensão relacionada com a prestação motora. Parece claro que 

para os idosos, as preocupações centrais se situam ao nível da saúde, em 

oposição à prestação motora. 

Assim, a aptidão física relacionada com as habilidades motoras inclui a aquisição 

e preservação de capacidades bio-motoras e habilidades atléticas direccionadas 

às técnicas desportivas e à prestação física. Já a relacionada à saúde, objecto do 

nosso estudo, tem como componentes, força e resistência muscular, flexibilidade, 

resistência cardio-respiratória e a composição corporal. Estes itens, estão 

estreitamente relacionados com a capacidade de executar tarefas de vida diária, e 

prevenir doenças hipocinéticas. Possibilitam ainda, manter, melhorar ou obter 

autonomia e independência (Gibbons, Blair, 1989; Hurley, Hagberg, 1998; Brazão, 

1998; Nóbrega et al., ACSM, 1999; 2000; Botelho, 2002; Carvalho, 2003).  

Botelho (2002), refere que algumas das componentes referidas, são de extrema 

importância para o dia-a-dia dos adultos idosos. A força, a flexibilidade, a 

resistência aeróbia, o equilíbrio, entre outras, são componentes da aptidão física, 

bastante importantes para a realização de inúmeras actividades de vida diária e 

possibilitam aos idosos manter, melhorar ou obter autonomia e independência. 
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Diversas pesquisas, têm sido desenvolvidas na tentativa de se esclarecer a 

relação entre as componentes da aptidão física – relacionada com a saúde - com 

outros comportamentos. Assim, neste estudo de revisão, procuramos abordar 

algumas das componentes que influenciam um estilo de vida mais saudável e 

activo, em adultos idosos, bem como, verificar os efeitos benéficos dessas 

componentes na qualidade de vida de populações com essas características. 

Deste modo, propomo-nos estudar a importância da prática regular de actividade 

física e a influência da actividade física habitual, na aquisição de estilos de vida 

mais activos e saudáveis. Assim, importa sabermos de que forma a prática regular 

e sistemática de actividade física, influencia a aptidão física e as suas 

componentes, nas actividades de vida diária dos idosos. 

Passemos a analisar o efeito da idade sobre os diferentes componentes da 

aptidão física descritos por Rickli e Jones (2001) 

 

2.2.1. Composição Corporal 

O processo de envelhecimento caracteriza-se por mudanças acentuadas na 

composição corporal, sendo estas evidenciadas, principalmente, pelo aumento 

das quantidades relativas de gordura corporal e diminuição do tecido corporal 

magro ou massa corporal magra (músculos, ossos, água, pele, sangue e outros 

tecidos isentos de gordura) (Nieman, 1999; Nahas, 2001). 

Para Mazo et al., (2001), a composição corporal quantifica as principais 

componentes estruturais do corpo humano: gordura, ossos e músculos. A 

composição corporal pode ser estimada por testes laboratoriais ou de campo, 

utilizando métodos directos e indirectos (McArdle e Katch, 1998; ACSM, 2000). 

Os procedimentos directos, são aplicados em animais e humanos, sendo os 

indirectos por meio de pesagem hidrostática, avaliando as pregas cutâneas e os 

perímetros (McArdle et. al., 1998). 
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As medidas antropométricas, como o peso e estatura corporal, são também 

frequentemente utilizadas para estimar a composição corporal, através do índice 

de massa corporal (IMC) que é calculado através do valor do quociente do peso, 

expresso em quilogramas (kg), pela estatura elevada ao quadrado, expressa em 

metros (m2). Apesar de não ser tão preciso como outros métodos como a 

densiometria e impedância bioeléctrica, é bastante utilizado devido à sua fácil 

aplicabilidade e reprodutibilidade (Spirduso, 1995; ACSM, 2000). 

A medida do IMC, é recomendada pela WHO (1996), como uma forma clínica para 

determinar a obesidade em adultos, sendo o seu uso, bastante divulgado 

mundialmente (Spirduso, 1995). 

Este processo permite-nos estimar a gordura corporal total, como factor de risco 

para a cardiopatia coronária (Rikli e Jones, 2001). Apesar das limitações inerentes 

a este método, o IMC revela uma elevada correlação com as medidas de gordura 

corporal (Maranhão, 2000). Porém, de acordo com Carvalho (2003), uma 

desvantagem deste método é a sua baixa sensibilidade relativamente à indicação 

da relação entre a distribuição da gordura corporal. 

Contudo, tem sido a forma mais utilizada para estimar a adiposidade em 

indivíduos obesos (Shephard, 1997; Maranhão, 2000, Carvalho, 2003). 

No quadro que se segue (quadro 6), apresentamos a classificação de sobrepeso e 

obesidade baseada no IMC, de acordo com o ACSM 2000). 

Quadro 6: Classificação de Sobrepeso e Obesidade baseada no IMC 

(adaptado do American College of Sport Medicine, 2000) 
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Deste modo, e ainda que, não se tenha obtido valores de IMC considerados ideais 

para idosos, alguns valores têm sido sugeridos na literatura. Spirduso (1995), 

acrescenta que um alto valor do IMC em adultos é proporcional a altas proporções 

de gordura corporal. De acordo com o ACSM (2000), o IMC é recomendado para a 

análise relativa a quantidades de gordura corporal de indivíduos e populações. 

O quadro 7, apresenta a classificação de sobrepeso e obesidade, em idosos, 

baseada no IMC, de acordo com Rikli e Jones (2001). 

Quadro 7: Classificação de Sobrepeso e Obesidade em Idosos, baseada no 

IMC (adaptado de Rikli e Jones, 1999; 2001) 

 

Nos nossos dias, o padrão da distribuição da gordura corporal é conhecido como 

um critério importante na predisposição de risco de obesidade relacionado com a 

saúde (ACSM, 2000). Ainda de acordo com a mesma associação, a obesidade 

relacionada a problemas de saúde aumenta com um IMC acima de 25 kg/m2. 

 

O quadro 8., apresenta a classificação de sobrepeso e obesidade, em idosos, 

baseada no IMC, de acordo com Heyward e Stolarczyk, (1996). 

Quadro 8: Classificação de Sobrepeso e Obesidade em Idosos, baseada no 

IMC (adaptado de Heyward e Stolarczyk, 1996) 
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Para além do IMC, o perímetro da cintura (Pc) e o perímetro da anca (Pa), são 

outras variáveis antropométricas que permitem calcular o índice de relação 

cintura/anca (RCA). Este indicador, possibilita-nos classificar o risco de obesidade 

para o desenvolvimento ou agravamento de patologias. 

De acordo com o ACSM (2000), citando diferentes publicações, indivíduos que 

apresentam maior quantidade de gordura no tronco, principalmente na região 

abdominal, revelam um risco maior para o desenvolvimento de patologias e de 

doenças cardiovasculares (Nieman, 1999), diabetes do tipo II, hipertensão arterial, 

hiperlipidemia e morte prematura (WHO, 1997; ACSM, 2000; Weineck, 2000; 

Carvalho, 2003). 

A obesidade é considerada uma grande ameaça à saúde pública em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (Shephard, 1997; (WHO, 1997; Maranhão, 

2000), sendo inclusivé, apontada como a epidemia do século XXI. 

O risco da saúde, nomeadamente de prevalência de doenças cardiovasculares e 

metabólicas, aumenta à medida que o índice RCA, também, aumenta (ACSM, 

2000). 

A RCA ajuda a discriminar os padrões de distribuição de gordura nas partes 

superiores e inferiores do corpo. Estas medidas estão fortemente associadas à 

gordura visceral e parecem constituir-se em índices aceitáveis de gordura intra-

abdominal (Despreses et al., 1991; Heyward, 2000). Devemos ainda, referir que a 

circunferência da cintura pode ser utilizada, isoladamente, como um indicador de 

risco para a saúde (ACSM, 2000; Heyward, Stolarczyk, 2000;Carvalho, 2003). 

No quadro seguinte (quadro 9), podemos visualizar os valores de referência do 

índice RCA, para homens e mulheres, de acordo com Matsudo (2000) e Heyward 

(1994), e a sua classificação relativamente aos riscos e prevalência de algumas 

patologias nas diferentes faixas etárias abrangidas pelo nosso estudo. 
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Quadro 9: Valores de referência RCA para homens e mulheres e a sua 

classificação considerada no contexto clínico (Callaway et al., 1988; Moreira, 

2003) 

* Classificação considerada no contexto clínico (risco para desenvolvimento ou agravamento de patologias) 

Desde o desenvolvimento, até à maturação e durante o processo normal de 

envelhecimento, a composição da massa corporal, modifica-se. A quantidade de 

massa muscular começa a diminuir, enquanto a percentagem de gordura aumenta 

(Ryan e Elahi, 1996). Após os 60 anos, observa-se, uma redução no peso corporal 

total (McArdle e Katch, 1985; Rauchbach, 1991). 

De acordo com Matsudo (1993), as alterações que ocorrem durante o processo de 

envelhecimento, prendem-se fundamentalmente com o incremento do peso, 

diminuição da altura, aumento da gordura corporal, redução da massa muscular e 

da densidade óssea. Com o avanço da idade, a estatura e o peso do indivíduo 

sofrem modificações, o que naturalmente, provoca alterações aos valores do IMC. 

Deste modo, a estatura diminui, iniciando-se este processo, nos homens a partir 

dos 40 anos, e nas mulheres a partir dos 43 anos. Pensa-se que esta situação 

ocorra devido a diversos factores, tais como: perda de água, enfraquecimento de 

grupos musculares, mudanças posturais, osteoporose, deterioração dos discos 

espinhais e deformações espinhais (Mazo et al., 2001). 

Guimarães e Pires et al (1998), referem que o volume de água corporal decresce 

de forma gradual com percentagens de aproximadamente 54% nos homens e de 

46% nas mulheres. No homem ocorre um aumento da percentagem de gordura 

corporal de 15% a 20% entre os 20 e os 30 anos e na meia-idade (40-49 anos), 

eleva-se para 25% a 30%. Contudo, nas mulheres existe uma gordura 

característica de 20% a 25%, tanto na adolescência como na idade adulta jovem. 
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Porém, e após a menopausa, ocorre uma acumulação de tecido adiposo na ordem 

dos 30% a 35%. Deste modo, a massa corporal total declina no final da vida activa 

(55 a 65 anos), motivado principalmente, pela maior perda da massa corporal 

magra, comparativamente com a massa corporal adiposa. 

Nesta linha de pensamento, diferentes autores (Kohrt et al., 1992; ACSM, 1998, 

Weineck, 2000), referem que com a idade, também o metabolismo basal, diminui 

gradualmente. Sendo esse um período propício para acumular tecido adiposo, 

principalmente na zona abdominal, resultando no ganho de peso corporal. 

O declínio da capacidade funcional de reserva de inúmeros sistemas orgânicos 

dá-se devido a uma variedade de alterações bioquímicas, fisiológicas e 

morfológicas (Going et al., 1994). No entanto, Guimarães (1996) e Pires (1997), 

referem que essas modificações são devidas a factores genéticos, nutricionais e 

orgânicos, que ocorrem ao longo da vida.  

Num estudo realizado por Kohrt et al., (1992), onde um dos objectivos consistia 

em comparar os efeitos da idade na composição corporal e distribuição da 

gordura, entre jovens adultos e adultos idosos de ambos os sexos, verificaram que 

os adultos idosos possuem índices de adiposidade corporal (massa gorda, 

percentagem de massa gorda), mais elevados do que os jovens adultos, 

independentemente do género (Bemben et al., 1995). 

 Deste modo, com a substituição da massa isenta de gordura pela massa gorda, 

os idosos com o avançar da idade, tendem a ter uma maior proporção de gordura 

do que os indivíduos jovens (Bemben et al., 1995; Elia, 2001; Kyle et al., 2001). 

Também numa pesquisa realizada por Bemben et al., (1995), em homens com 

idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos, observou-se que com o 

envelhecimento existe um aumento gradual da massa gorda total, assim como, um 

incremento da massa gorda subcutânea, especialmente no abdómen.  

A capacidade funcional está relacionada com o maior ou menor grau de 

obesidade. Por exemplo, num estudo, transversal, desenvolvido por Chen et al. 

(2002), com o objectivo de apurar a relação entre obesidade e a incapacidade em  
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adultos idosos espanhóis, com idades compreendidas entre os 60 e os 92 anos (n 

= 763 idosos), constatou-se que a obesidade, particularmente a acumulação de 

gordura abdominal, indicada pela circunferência da cintura (_109,3 cm para 

homens e _91,5 cm para mulheres) e pela modificação do peso (_ 0,55 kg/ano 

para homens e _ 0,23 kg/ano para mulheres), após os 50 anos, pode contribuir 

para a elevada prevalência de incapacidade observada em adultos idosos. 

Estudos, desenvolvidos por diferentes autores, mostram que indivíduos que 

apresentam valores muito altos, ou muito baixos de IMC, têm maior probabilidade 

de desenvolver incapacidades em idades mais avançadas, comparativamente aos 

que apresentam IMC com valores normais (Shephard, 1997; Carvalho, 2003). 

Para além disso e tal como já referido, a obesidade constitui um dos principais 

factores de risco de doenças metabólicas e cardiovasculares, principalmente no 

idoso (Guimarães e Pires Neto, 1997). 

A prevalência da obesidade com o envelhecimento, com especial destaque para o 

aumento da adiposidade perivisceral, que ocorre de uma forma gradual no homem 

e de uma forma mais rápida, após a menopausa, na mulher (Sardinha, 1999), 

tende a associar-se com a hiperglicémia, dislipidémia e resistência à insulina 

(Després, 1997). 

Também Hunter et al. (1997), efectuaram um estudo, onde um dos objectivos 

consistia em averiguar a relação entre a distribuição de gordura e o risco de 

ocorrência de doenças cardiovasculares. Os resultados das avaliações indicaram 

que o tecido adiposo intra-abdominal, está directamente relacionado com os 

factores de risco de ocorrência de doenças cardiovasculares, independentemente 

de outros depósitos de gordura. 

Neste domínio, também estudos realizados por Poehman et al., (1995), em idosos 

de ambos os sexos, observaram que o aumento da massa gorda, associada com 

a idade e as circunferências da cintura, são maiores nas mulheres do que nos 

homens e que as características fisiológicas que reflectem um declínio da  
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actividade, relacionada com a energia dispendida, são importantes preditores do 

aumento da gordura total e abdominal. 

Um estudo realizado por Guo et al., (2002), concluiu que na idade adulta 

avançada, existe uma correlação significativa entre o perímetro da cintura e o 

perímetro da anca e os elevados triglicerídeos e o baixo colesterol HDL, estão 

intimamente, associados ao fraco desempenho motor. 

No estudo realizado por Carvalho (2003), anteriormente referenciado, 

relativamente às variáveis peso e estatura, verificou-se que os homens eram mais 

pesados e mais altos, quando comparados com as mulheres. O valor encontrado 

para o IMC apresenta a classificação de sobrepeso e obesidade, de acordo com 

ACSM (2000). De igual modo, tendo por referência a classificação de Rikli e 

Jones, os indivíduos constituintes dessa amostra, são incluídos na classificação 

de sobrepeso, pois 73,5% da população masculina e 69,5% da população 

feminina, apresentaram valores de IMC, iguais ou superiores a 25 kg/m2. Estes 

valores representam um risco acrescido para o surgimento de algumas doenças e 

consequentemente, perda de funcionalidade. Relativamente ao índice da RCA, os 

idosos do sexo masculino, na faixa etária dos 50-59 anos, apresentaram valores 

inferiores a 97 cm e a maioria dos idosos, da faixa etária dos 60-69 anos, 

evidenciaram valores inferiores a 99 cm. Ambos os escalões etários, obtiveram 

valores fora da zona de risco. 

Nos indivíduos do género feminino, na faixa etária de 50-59 anos, observaram-se 

valores da RCA de 82 cm, de igual modo, fora da zona de risco. Contudo, com o 

avanço da idade (escalão 60-69 anos), verificou-se um aumento do número de 

idosas incluídas no grupo de risco. 65,7%, das idosas, nessa faixa etária, 

encontram-se na classificação de risco alto ou muito alto. 

Num estudo realizado por Ilkiv (2005), o IMC, avaliado para ambos os sexos, 

classificou os indivíduos constituintes da amostra como pré-obesos. No entanto, 

quando analisado, individualmente, cada escalão etário em função do género, 

verificou-se que o sexo feminino, revelava um IMC acima do normal, sendo as  
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mulheres classificadas como pré-obesas. Relativamente ao sexo masculino, foram 

encontradas diferenças entre os escalões etários estudados, sendo o grupo dos 

60-64 anos classificados com sobrepeso, o grupo de 65 a 69 anos, foram 

classificados como pré-obesos e o grupo dos 70-74 anos foi-lhe atribuído a 

classificação de normal. 

Relativamente à classificação da RCA, apenas os homens com idades 

compreendidas entre os 65-69 anos, foram classificados como um risco alto. 

Porém, todos os grupos de mulheres tiveram classificações de risco alto no 

escalão do 60-64 anos, e classificação de risco muito alto, nos escalões etários 

dos 65-69 anos e nos no escalão dos 70-74 anos. 

De acordo com Poehlman et al., (1995) citado por Moreira (2003), com o 

envelhecimento e independentemente dos níveis de actividade física, a mulher 

tende a exibir, comparativamente ao sexo masculino, um aumento mais acentuado 

do perímetro da cintura (PC), sendo o mesmo de 1% em cada década. 

Contudo, as mulheres tendem a ter comparativamente aos homens, um menor 

índice cintura-anca, devido à predisposição genética para acumularem gordura 

nesta região (Pouliot et al., 1994; Moreira, 2003), e menores valores de correlação 

deste índice com a massa gorda abdominal interna (Moreira, 2003). 

Deste modo, com o avanço da idade, a massa óssea modifica-se, podendo-se 

verificar alterações tanto ao nível da sua quantidade, qualidade e arquitectura da 

estrutura óssea. 

De acordo com Batista (2000), o inicio da diminuição da densidade mineral óssea, 

faz-se de forma lenta entre os 30 e os 40 anos de idade, logo após o esqueleto ter 

alcançado o pico de massa óssea, que ocorre por volta da segunda ou terceira 

década de vida. Acredita-se que em relação ao tecido ósseo, a perda nos homens 

é de cerca de 10% após os 65 anos, e cerca de 20% após os 80 anos. Nas 

mulheres, a perda média é de 20% aos 65 anos, e de 30% por volta dos 80 anos 

de idade (Fiedler, 2005). 
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Esta diminuição do tecido ósseo (osteoporose), doença metabólica, caracterizada 

por uma redução da massa óssea, predispõe os indivíduos à ocorrência de 

fracturas osteoporóticas, em idades avançadas, nomeadamente, a partir dos 65 

anos (Batista, 1999). As modificações na estrutura da cartilagem e da articulação, 

como também, na funcionalidade biomecânica, prejudicam a função locomotora e 

a flexibilidade, dificultando o deslocamento e aumentando o risco de lesões e 

quedas com o avanço da idade (Nóbrega et al., 1999; Batista, 2000). 

Contudo Batista (1999), menciona que a actividade física influência o sistema 

esquelético e, como tal, os factores mecânicos, tais como, força da gravidade, 

força de reacção (impactos) e a contracção muscular voluntária, condicionam a 

resistência óssea, para suportar traumatismos. A autora referenciada, tendo em 

conta a Teoria de Wolff, afirma, que o osso se adapta às forças que sobre ele 

actuam, conceito, hoje incontestável.  

Diferentes investigadores, concluíram que o exercício físico, particularmente em 

idosos, pode reduzir a perda (Michel et al., 1992; Kelley, 1998a), manter (Kelley, 

1998b; Kelley, 1998c; Wiswell et al., 2002), ou até aumentar a densidade mineral 

óssea, associada ao processo de envelhecimento (Blumenthal et al., 1991; 

Menkes et al., 1993; Ryan et al., 1994; Rhoades et al., 2000; Hawkins et al., 2002; 

Vincent e Braith, 2002). 

Num trabalho, desenvolvido por Wolff e colegas (1999), incluindo vinte e cinco 

investigações, aleatórias controladas, demonstrou-se de forma consistente, que 

programas de exercício físico podem prevenir ou reverter em quase 1% por ano, o 

conteúdo e a densidade mineral óssea da coluna lombar e da anca, em mulheres 

pós-menopáusicas. 

2.2.2. Força e Resistência Muscular 

A força muscular é uma componente associada à função músculo-esquelética. É 

resultante da contracção muscular e possibilita mover o corpo, levantar objectos, 

empurrar, puxar e resistir a pressões ou suster cargas. Uma boa condição  



56 

 

                                                                                                               Revisão da Literatura 

muscular, favorece uma maior capacidade para realizar as actividades do 

quotidiano, com maior eficácia e menos fadiga. Também, proporciona melhor 

desempenho e um menor risco de lesões nas actividades desportivas (Nahas, 

2003). 

De acordo com diferentes autores (Mazo et al., 2001), força muscular pode ser 

entendida como a capacidade do ser humano, com base nos processos 

metabólicos e de inervação, vencer ou opor-se a uma resistência através da sua 

estrutura muscular. A estrutura muscular pode desenvolver força sem 

encurtamento ou alongamento (comportamento estático - trabalho isométrico), 

com encurtamento (comportamento dinâmico - trabalho concêntrico) ou então, de 

alongamento (comportamento dinâmico de cedência - trabalho excêntrico). 

Nesta linha de pensamento Rikli e Jones (1999a) e o ACSM (2002), referem-se à 

força como uma capacidade motora e biológica, fundamental para o desempenho 

de actividades físico/desportivas, recreativas e do dia-a-dia. Esta capacidade 

motora é essencial para a manutenção de uma boa qualidade de vida e um factor 

importante para a saúde dos indivíduos, em particular daqueles mais velhos. 

É conveniente salientar que entre os 30 e os 70 anos de idade, a força muscular e 

o volume do complexo músculo tendinoso, diminuem em grande parte devido à 

inactividade A força muscular é importante na medida em que se relaciona com 

diferentes capacidades físicas. Existem relatos que associam melhores níveis de 

força à melhoria do equilíbrio, coordenação e velocidade de reacção (Harris, 

2001). 

É por volta dos 25 a 35 anos, que se atingem os valores máximos de força. Após 

esta fase ocorre uma diminuição progressiva, sendo mais pronunciada no sexo 

feminino (McArdle et al., 1998; Katch, 1998; Zago et al., 2000). Entre os 40 a 49 

anos, os valores mantêm-se mais ou menos estáveis ou diminuem ligeiramente. 

Contudo, após os 50 anos, baixam cerca de 12% a 14%, desencadeando-se uma 

diminuição de cerca de um terço da massa muscular até aos 70 anos de idade 

(McArdle et al., 1994). Em função da perda gradual dos índices de força, o risco  
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de acidentes durante o desempenho de tarefas simples e mais complexas, da vida 

diária, aumenta (Thompson, 1994; Botelho, 2002). 

Ganhos ou manutenção dos níveis de força, nos indivíduos de meia-idade e 

idosos, estão relacionados à melhor execução de actividades da vida diária, 

melhor locomoção, preservação da autonomia e melhores condições para o 

convívio social, entre outras (McArdle et al., 1998; Katch, 1998; Zago et al., 2000). 

Vários estudos, apontam para o facto de com o passar dos anos, se observar um 

declínio progressivo da força muscular (Vandervoort, 1992; Shephard, 1994; 

Spirduso, 1995; Ilkiv, 2005). Do mesmo modo, Shephard (1994), refere que, por 

volta dos 65 anos, a maioria dos grupos musculares evidencia uma perda de 18% 

a 20% da força máxima. Enquanto, para Nóbrega et al. (1999), apontam ser aos 

60 anos de idade, que se começa a evidenciar a perda da força máxima muscular. 

Ainda, de acordo com o referido autor, e contrariamente, ao exposto por Shephard 

(1994), aos 65 anos, a perda de força é cerca de 30% a 40%, tendendo a reduzir 

10% em cada década. 

A diminuição da força, na idade avançada, parece estar associada a diversos 

factores, entre eles: perda de massa muscular (diminuição do número e tamanho 

das fibras musculares), diminuição da sincronização, decréscimo do recrutamento 

das unidades motoras, declínio dos mecanismos coordenativos (contracção 

muscular), e consequente, perda da eficiência do movimento com a redução da 

actividade habitual, tornando o músculo do idoso progressivamente mais fraco. 

(Pereira, 1986; Eckert, 1993; Jacob Filho e Souza, 1994; Shephard, 1994; 

Thompson, 1994). 

A perda de massa muscular, decorrente da senescência é mais acentuada nas 

fibras de contracção rápida (tipo II) (Nelson et al., 1994; Barata e Clara, 1997; 

Bemben, 1998; Hortobágyi et al., 2001) do que nas fibras de contracção lenta (tipo 

I) (Bemben, 1998). Deste modo, o decréscimo na força associado ao 

envelhecimento é devido, principalmente, à atrofia selectiva das fibras musculares 

do tipo II (Mazo, 1998), que reduzem em média de 60%, no homem sedentário  
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jovem, para menos de 30%, após os 80 anos de idade (Larsson, 1983). Este 

aspecto é determinante para a potência muscular e para a problemática das 

quedas. 

Menores índices de força, estão associados ainda a maiores probabilidades de 

desenvolver incapacidades e maior predisposição a quedas (Hurley e Hagberg, 

1998; Benedetti e Petroski, 1999; Rikli e Jones, 1999a; 2001; Matuso e Barros, 

2000; Ades, 2001) e consequentes fracturas facilitadas pela desmineralização 

óssea típica do idoso.  

Com o avanço da idade, a densidade mineral óssea e o conteúdo mineral ósseo, 

tendem a diminuir, dando origem à osteoporose. (Botelho, 2002). 

Diferentes estudos, evidenciam que o declínio da força, principalmente nos 

grandes grupos musculares, pode estar relacionado a diversas desordens. A 

perda dos índices de força, nos membros inferiores, parece estar associada a 

desordens ao nível da marcha (Thompson, 1994; Westhoff et al., 2000; Schlicht et 

al., 2001; Botelho, 2002), das quedas (Rubenstein e Josephson, 1992; Lipsitz et 

al., 1994; Lord et al., 1994; Hagberg, 1994; Brill e Gordon, 1994; Spirduso, 1995; 

Schlicht, Camaione e Owen, 2001), do equilíbrio (Schlicht et al., 2001; Spirduso, 

1995), do desempenho de tarefas como sentar e levantar de uma cadeira 

(Aniansson et al., 1980; Bassey et al., 1988; Carrol e Miller, 1991; Spirduso, 1994; 

1995; Westhoff et al., 2000; Schlicht et al., 2001) e de fracturas ósseas 

(Thompson, 1994; Botelho, 2002). 

Estudos evidenciam que a diminuição das quedas, passa pelo aumento do 

controlo dos movimentos e do equilíbrio dinâmico, razão pela qual a expressão da 

força e potência muscular se reveste de grande importância, nomeadamente, na 

correcção imediata, aquando da perda do equilíbrio (Kallinen e Marku, 1995; 

Spirduso, 1995). 

Usualmente, com o propósito de avaliar os níveis de força, recorre-se a dois 

testes, um destinado a medir a força e resistência muscular dos membros  
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inferiores (FRMMI) e outro, para avaliar a força e resistência muscular dos 

membros superiores (FRMMS). 

O declínio dos níveis de força, dos membros inferiores, tem sido relacionado com 

a capacidade reduzida de execução de actividades rotineiras simples, tais como, 

subir escadas e a perda de equilíbrio (Rikli e Jones, 1999a). Com o objectivo 

avaliar os níveis de FRMMI, recorre-se ao teste de sentar e levantar da cadeira, 

durante 30 segundos, pois é um exercício de fácil aplicação e execução prática, 

adequa-se às populações idosas e é seguro. 

A musculatura envolvida no movimento do teste, de levantar e sentar da cadeira, 

relaciona-se com a habilidade de subir degraus, com velocidade de marcha, entrar 

e sair de um autocarro ou de um carro. Diferentes autores, referem que este teste 

é recomendável para aferir benefícios adquiridos pelo efeito do treino físico em 

idosos (McMurdo; Rennie, 1993). 

De acordo com Rikli e Jones (1999a), este teste correlaciona-se, 

satisfatoriamente, com outros testes que objectivam medidas de forças na parte 

inferior do corpo e outras medidas funcionais. 

Para a avaliação da FRMMS, recorre-se frequentemente ao teste de flexão do 

cotovelo em 30 segundos. Esta acção, flexão e extensão do cotovelo, é bastante 

solicitada nas tarefas e actividades rotineiras do dia-a-dia, tais como, levantar e 

carregar objectos, erguer uma mala, carregar compras, fazer actividades 

domesticas, desempenhar tarefas relacionadas com o auto – cuidado, pegar em 

crianças ao colo, etc. (Rikli e Jones, 1999 a). 

Foi estudado no Copenhagen City Heart Study, por Danneskoild-Samsoe (1994), 

um grupo de indivíduos saudáveis, de ambos os sexos, com 80 anos de idade. 

Observou-se que a força de extensão do joelho, foi 30% menor, quando 

comparada com uma população, de homens e mulheres de 70 anos. Estudos 

realizados neste âmbito, verificaram uma perda gradual na área de secção 

transversal do músculo, com o avanço da idade. Constatando-se, depois dos 

cinquenta anos, um aceleramento deste ritmo de perda, de forma significativa  
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 (Mazo e Tanaka, 2001). Valores transversais bem como longitudinais indicam que 

a força muscular declina aproximadamente 15% por década na 6ª e 7ª década e 

aproximadamente 30% posteriormente (Larsson, 1983; Murray, Duthie, Gambert, 

1985; Harries e Bassey, 1990; WHO, 2005). 

Tal como temos vindo a referir, as alterações e perdas das propriedades 

metabólicas e contrácteis, da estrutura do complexo músculo-tendinoso, 

evidenciadas pelo processo de envelhecimento, influem directamente na 

capacidade de realizar tarefas básicas do quotidiano. Quanto maior for o 

decréscimo, mais difícil se torna a realização de diferentes tarefas (trabalho 

doméstico diário e actividades de lazer). Estas são, em parte, determinadas pela 

capacidade geradora de força dos músculos esqueléticos (Hughes et al., 2001). 

Deste modo, parece-nos importante referir que a manutenção dos níveis de força 

dos membros (superiores e inferiores), é absolutamente, necessária para um 

adequado desempenho das tarefas diárias, seja nas actividades profissionais, 

lúdicas e recreativas, ou da rotina diária. 

Tem sido difícil clarificar se o decréscimo da força, com o avanço da idade, se 

deve ao desuso (Spirduso, 1995) - uma vez que o indivíduo à medida que 

envelhece, tende a ser cada vez mais inactivo - ou ao decréscimo da massa 

muscular, ou ainda, à desenervação selectiva das fibras tipo II (Welle, 2002). No 

entanto, Brooks e Faulkner (1994), referem que o decréscimo parece ser inevitável 

e ocorre independentemente da redução da actividade física, ao longo da vida. 

Outros estudiosos, referem que o decréscimo da força, relacionado com a idade, 

está mais dependente da massa muscular do que das alterações funcionais, que 

surgem ao longo da vida (Frontera et al., 1991). Neste contexto, Baumann (1995), 

alega que durante o processo de senescência, a força dos membros inferiores, se 

perde mais rapidamente do que a força dos membros superiores. Por outro lado, 

verificou-se que a perda progressiva da massa muscular, que acompanha o 

envelhecimento, e surge mais precocemente, pela ausência de actividade física  
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regular, compromete, mais uma vez, as actividades da vida diária, reflectindo-se 

na auto-suficiência do idoso (Pereira, 1997c). 

A sarcopenia é um termo comummente utilizado para expressar a diminuição da 

massa muscular esquelética, da força e da qualidade do músculo (Bross et al., 

1999; Roubenoff e Hughes, 2000; Morley et al., 2001; Bemben et al., 1995; Elia, 

2001; Botelho, 2002). 

Esta alteração associada ao processo de envelhecimento é consequência de um 

processo multifactorial complicado, que resulta de baixos níveis de hormonas 

anabólicas, de alterações neuromusculares metabólicas, nutricionais e do nível da 

actividade física (Bross et al., 1999; Roubenoff e Hughes, 2000). 

A estrutura muscular (metabólica, contráctil e arquitectónica) altera-se com o 

avançar da idade, devendo-se, essencialmente, ao decréscimo das enzimas 

oxidativas, diminuição da sensibilidade à insulina, alterações das propriedades 

contrácteis e à redução de proteínas metabólicas (Evans, 1995; Proctor et al., 

1998; Bross et al., 1999; Tessari, 2000; Botelho, 2002). 

A sarcopenia, constitui uma importante componente de fraqueza e um problema 

comum, que pode diminuir a qualidade de vida e comprometer a capacidade do 

idoso, viver independente e autonomamente (Welle, 2002), sendo, por isso, 

reconhecida como uma das maiores causas de incapacidade e mortalidade nos 

idosos (Roubenoff, 2000a; 2000b; Roubenoff e Hughes, 2000). 

Num trabalho de revisão, de diferentes estudos efectuados sobre populações 

idosas, realizado por Rhodes et al (2000), constata-se que o treino de força, 

assume-se como um meio de intervenção eficaz, na melhoria desta capacidade 

motora e biológica, contribuindo para o aumento da massa muscular e da 

qualidade do músculo, constituindo-se, como um factor de redução dos processos 

de degeneração muscular, adiando, deste modo, a incapacidade física nos idosos. 

Numa pesquisa realizada por Janssen et al (2002); com 4504 indivíduos de idades 

iguais, ou superiores a 60 anos, tendo por objectivo verificar se a sarcopenia se 

relaciona com a incapacidade e fragilidade funcional e a incapacidade física em  
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adultos idosos, concluiu-se que a redução da massa esquelética é uma 

característica comum, significativamente associada com o enfraquecimento e a 

incapacidade funcional, principalmente em mulheres idosas. 

Outros estudos, desenvolvidos neste âmbito e com os mesmos propósitos de 

análise, concluíram, da mesma forma, que a sarcopenia é um processo 

progressivo, e ocorre tanto em homens como em mulheres, idosos independentes 

e saudáveis. (Baumgartner et al., 1995; Gallagher et al., 2000; Bemben et al., 

1995; Elia, 2001; Kyle et al., 2001; Visser et al., 1998). Muitas das vezes a 

sarcopenia, é conotada como a principal causa do declínio da mobilidade funcional 

do idoso.  

Deste modo, e na esteira de diferentes estudiosos, podemos verificar que o 

trabalho e desenvolvimento da força muscular, em idosos, é de extrema 

importância, pelos efeitos positivos a diferentes níveis: (i) desenvolvimento dos 

factores condicionantes de expressão da força (aumento volumétrico da estrutura 

do músculo, tipos de fibras musculares, frequência da descarga dos impulsos 

nervosos e inibições neuromusculares); (ii) na mobilidade funcional, (iii) promoção 

da autonomia e bem-estar físico, (iv) psíquico e (v) social (Fiatarone et al., 1990; 

Jones et al., 1994; Puggaard et al., 1994; Pyka et al., 1994; Kovanen et al., 1994; 

Morganti et al., 1995; Staron et al., 1996; Häkkinen et al., 1998; Trappe et al., 

2000; 2001; Izquierdo et al., 2001; Carvalho, 2002). 

Por tudo o que referimos, podemos verificar que a manutenção de uma boa 

qualidade de desempenho de força muscular, durante o processo de 

envelhecimento, assume um papel importante na realização das actividades 

habituais da vida diária, tais como: ir às compras, subir e descer escadas levantar 

e sentar de uma cadeira ou sair de um carro (Carrol e Miller, 1991; Spirduso, 

1994; 1995), como também, na preservação da capacidade para participar em 

actividades sociais e de lazer, como: visitar locais históricos e amigos, dançar, 

jardinar (Spirduso, 1995), ou praticar desporto (Lexell, 1993; Fiedler, 2005). 
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Num estudo, desenvolvido neste domínio, por Ilkiv (2005), constatou-se, no sexo 

feminino, para o teste de força e resistência muscular do membro superior (flexão 

do antebraço), para todos os escalões etários, um desempenho superior aos 

valores de referência da bateria de Rikli e Jones (1999 a). Somente, no grupo dos 

homens de 70 a 74 anos, se verificou um desempenho superior às médias 

propostas por Rikli e Jones (1999 a). 

Relativamente ao teste de levantar e sentar da cadeira - força e resistência 

muscular do membro inferior - o grupo das mulheres do escalão 70-74 anos, 

registou valores muito superiores aos referenciais. Quanto ao sexo masculino e 

nos outros escalões de idade, não existiram discrepância, relativamente aos 

valores de referência. 

Outros estudiosos que, de igual modo, estudaram esta problemática, evidenciaram 

a possibilidade de ganhos significativos de força muscular, tanto dos membros 

superiores, como dos membros inferiores (Kauranen et al., 1998, Puggaard et al., 

2000; Carvalho, 2002 e Teixeira 2002). 

Os quadros que passamos a apresentar, evidenciam os valores de referência nos 

testes de força e resistência muscular do membro inferior (quadro 10) e força e 

resistência muscular do membro superior (quadro 11), de acordo com o sexo e 

idade cronológica, tendo por base a classificação proposta pela The Sénior 

Fitness Test, (Rikli e Jones, 1999; 2001), 

Quadro 10: Valores de referência da FRMMI (adaptado de Rikli e Jones, 1999 

a e b; 2001). 

*número de repetições em 30s 

 



64 

 

Quadro 11: Valores de referência da FRMMS (adaptado de Rikli e Jones, 1999 

a e b; 2001). 

*número de repetições em 30s 

2.2.3. Flexibilidade 

Segundo Pereira (1997), flexibilidade é definida como a capacidade que permite a 

realização de acções motoras, envolvendo um ou mais centros articulares, com 

grande amplitude e harmonia de movimento, mantendo a estabilidade articular 

fisiológica (2). 

De acordo com o ACSM (2000), flexibilidade é a capacidade de movimento de 

uma articulação através do seu eixo, até à sua capacidade máxima de 

mobilização. De acordo com o mesmo organismo, é um termo geral que faz 

referência à amplitude de movimento, de uma articulação simples e/ou múltipla, 

traduzindo-se na habilidade para desempenhar tarefas gerais (mobilidade 

articular, adequada para a realização das tarefas simples do quotidiano) e 

específicas (amplitude necessária, para realizar acções motoras e movimentos 

desportivos). 

A flexibilidade é uma componente essencial da aptidão física, específica de cada 

articulação e está relacionada com a função músculo-esquelética (Spirduso, 

1995). Possibilita a execução voluntária de um movimento, com máxima 

amplitude, por uma articulação ou conjunto de articulações, dentro dos limites 

morfo-fisiológicos (Mazo et al., 2001). 

Diferentes estudos revelam que há um decréscimo na flexibilidade com o avanço 

da idade, aproximadamente 20% entre as idades de 25-65 anos. 

Contudo, a taxa de deterioração acelera-se a partir dos 65 anos (Shephard, 1994). 

 

(2 )De acordo com Pereira (1997), amplitude articular fisiológica, é a mobilidade de uma ou mais articulações, dentro dos 
limites que respeitam e potenciam a manutenção da integridade das estruturas musculares, tendinosas e articulares. 
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A amplitude de movimento de uma dada articulação depende da estrutura e 

função do osso, do músculo e tecido conjuntivo da cápsula articular, da habilidade 

para gerar força muscular e da capacidade de tolerar a dor. O envelhecimento 

afecta as estruturas destes tecidos, traduzindo-se numa menor amplitude e 

mobilidade articular para a realização de acções motoras (ACSM, 2000). 

A diminuição de colagénio nos tendões, as alterações no tecido conjuntivo da 

cápsula articular, a perda de elasticidade muscular, bem como, o aumento do 

armazenamento intersticial de gordura no tecido muscular; parecem ser as causas 

da diminuição desta capacidade no idoso (Shephard, 1994). 

Dois estudos investigando a estrutura da articulação tíbio-társica (tornozelo), e o 

movimento da sexta vértebra cervical, em pessoas idosas, demonstraram que a 

amplitude de movimento diminuiu significativamente, com a idade, em ambos os 

sexos (Nigg, et al., 1992; Kuhlman, 1993; ACSM, 2005). Um estudo efectuado 

com o propósito de estabelecer valores normativos, para uma população idosa, 

constatou a diminuição da amplitude articular do movimento da anca e joelho, com 

o aumento da idade, em sujeitos de ambos os sexos (Roach e Miles, 1991; ACSM, 

2005). 

Em função do número elevado de modificações biológicas e fisiológicas, 

provocadas pelo envelhecimento, observaram-se dificuldades evidentes, nos 

idosos, relativamente à eficiência da execução de acções motoras, tais como: 

subir escadas, caminhar e realizar determinados movimentos com lentidão (Mazo, 

et al., 2001). 

Estas situações ocorrem devido à progressiva diminuição da velocidade, força, 

resistência, coordenação e flexibilidade. Todas estas alterações sucedem em 

simultâneo, com a perda de propriedades e capacidades cognitivas e psíquicas, 

bem como, de interacção sócio-afectiva. 

É um fenómeno evidente, que a flexibilidade diminui, progressivamente, com a 

idade. Contudo, é um processo individual, uma vez que, existem diferenças entre 

pessoas da mesma idade cronológica, no domínio do desempenho de movimentos  
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com grande amplitude articular, devido a factores genéticos e ambientais, a que 

cada indivíduo está sujeito (ACSM, 2000). 

Segundo Spirduso (1995), a perda de flexibilidade associada ao envelhecimento, 

não só reduz a quantidade e a natureza do movimento, realizado por uma 

articulação, como também, aumenta a possibilidade de lesões nas articulações, 

músculos e ligamentos que as constituem. Esta capacidade é crucial para a 

realização do movimento, pois, nada servirá ter músculos e ossos fortes se a 

amplitude de movimentos que estes efectuam não for suficiente e adequada para 

a manipulação de objectos, execução de acções motoras simples ou complexas. 

Para além disso, baixos níveis de flexibilidade têm sido associados a problemas 

de saúde, nomeadamente ao nível da coluna vertebral. 

A redução da mobilidade da coluna vertebral, é uma das características do 

processo de envelhecimento com maior declínio e mais implicações na saúde dos 

idosos (Botelho, 2002).  

A flexibilidade, é uma componente da aptidão física, importante para a 

manutenção de bons níveis de funcionalidade, saúde e qualidade de vida. Muitos 

testes têm sido desenvolvidos para avaliar a flexibilidade, contudo, não se tem 

conseguido, medidas absolutas de flexibilidade, mas, apenas estimativas 

(Mathews, 1980; Pollock e Wilmore, 1993; Farnatti e Monteiro, 1992; Carvalho, 

2003). 

Considerando o aspecto da saúde verifica-se, frequentemente, em indivíduos 

adultos problemas relacionados, entre outros factores, à baixa flexibilidade da 

parte inferior da coluna lombar, tais como, lombalgias incapacitantes para a 

realização de diferentes tipos de movimentos (Carvalho, 2003). Pensa-se que 

essas dificuldades, estão associadas à pouca flexibilidade na região posterior dos 

membros inferiores (tendões e músculos), da bacia e anca e na coluna lombar 

(Pollock e Wilmore, 1993). 

Assim, os benefícios que advêm de bons índices de flexibilidade, repercutem-se 

ao nível da saúde, reflectindo-se na melhoria da amplitude e mobilidade articular,  
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na resistência à lesão, na tolerância à dor articular, diminuição do riscos de 

lombalgia, desvios posturais, desenvolvimento da habilidade para a prática 

desportiva, melhorias da auto-imagem e na redução da tensão e stress emocional 

(Achour, 1999; Nieman, 1999; Rikli e Jones, 1999). 

A redução da flexibilidade com a idade, está dependente de alterações da 

capacidade de alongamento dos tecidos moles que envolvem a articulação e da 

diminuição dos níveis da actividade física (Heyward, 1991). O autor refere ainda, 

que a amplitude de movimento, reflecte mais o nível de actividade física, ou treino 

do indivíduo, que propriamente a sua idade. Segundo este, o declínio médio da 

flexibilidade, tanto em adolescentes, como adultos deve-se a baixos níveis de 

actividade física, como também, à ausência da prática regular de exercício físico. 

Os autores concluíram, ser possível melhorar a flexibilidade, através da aplicação 

e desenvolvimento de programas de actividade física, com a duração mínima de 2 

meses. 

Num estudo realizado por Castro (1999), com 150 sujeitos, de ambos os sexos, de 

idades compreendidas entre os 54 e 91 anos, com o propósito de averiguar a 

influência da actividade física habitual, na expressão da flexibilidade, e 

articulações escapulo-umeral, coxo-femural, joelho, tíbio-társica e coluna dorso 

lombar, concluiu-se que, tanto os homens como as mulheres, integrados no grupo 

dos mais activos revelaram níveis, significativamente, superiores (55% e 80%, 

respectivamente), quando comparados com os homens e mulheres do grupo 

menos activo. Deste modo, concluiu que os níveis de actividade física habitual 

apresentam uma relação inversa com a idade cronológica, e que há evidências de 

existir uma relação directa, entre os níveis de actividade física habitual e os 

valores médios da flexibilidade. 

Para estudar a amplitude e mobilidade articular dos membros inferiores, opta-se 

frequentemente por utilizar o teste de sentar e alcançar. Este mede, com precisão, 

a flexibilidade do segmento inferior do corpo-flexão da anca e da coluna vertebral 

(Jones, 1998). 



68 

 

                                                                                                               Revisão da Literatura 

Para avaliar a amplitude e mobilidade geral do ombro – adução, abdução, rotação 

interna e externa – aplica-se o teste de alcançar atrás das costas, de acordo com 

o protocolo de Rikli e Jones (1999a). Estes testes, são amplamente 

recomendados e adequados, para a avaliação dos níveis de flexibilidade em 

populações de adultos (Pollock, Wilmore, 1993; ACSM, 2000). 

Para além de exigirem pouco tempo, para a sua aplicação, requerem escassos 

recursos materiais e necessitam de número reduzido de avaliadores para a sua 

execução. Possuem, de igual modo, uma elevada fiabilidade (Mathews, 1980). 

Todavia, são apontadas algumas desvantagens, nomeadamente, em função da 

discrepância e diferenças inter sujeitos, relativamente ao comprimento dos 

segmentos corporais - membros superiores e inferiores (Pollock, Wilmore, 1993). 

No entanto, um estudo realizado por Simoneau (1998), verificou-se que, a 

proporção do tamanho dos braços e pernas, dos indivíduos, pouco interfere no 

resultado do teste. 

O ACSM (2000), refere que estes testes que medem a amplitude e mobilidade 

articular, reúnem condições favoráveis para serem aplicados em larga escala. 

Quadro 12: Valores de referência da FLEXMI (adaptado de Rikli e Jones, 1999 

a e b; 2001) 

* Cm 

Os quadros 12 e 13, evidenciam os valores de referência dos testes de 

flexibilidade (membros inferiores e superiores), de acordo com Rikli e Jones (1999 

a). Estes testes, estão directamente relacionado com a independência física e 

qualidade de vida dos indivíduos, pois indiciam qual o nível de autonomia e 

facilidade de realização, por um idoso, de tarefas de vida diária, tão simples como:  
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alcançar objectos, fechar um fecho atrás das costas, vestir roupa por cima da 

cabeça, pentear-se, tirar a carteira do ombro, desapertar o soutien, lavar as 

costas, entre outras actividades. 

Quadro 13: Valores de referência da FLEXMS (adaptado de Rikli e Jones, 

1999 a e b; 2001) 

* Cm 

Resumindo, a flexibilidade é desde sempre considerada uma componente 

fundamental para facilitar os movimentos nas diversas actividades e tarefas 

diárias. Uma boa mobilidade articular permite a realização de determinados gestos 

e movimentos com maior eficácia e eficiência mecânica (Dantas, 1999; Achour, 

1999). 

2.2.4. Mobilidade Física 

Mazo et al. (2001), referem a mobilidade física (agilidade, velocidade e equilíbrio), 

como um conjunto de capacidades motoras, que permitem ao indivíduo alterar a 

posição do corpo ou a direcção de um movimento, no menor tempo possível. É a 

capacidade de um sujeito, se mover autonomamente. 

Está, directamente, relacionada com a manutenção de um estilo de vida saudável. 

Spirduso (1995), refere que a mobilidade física pode ser definida, não só, pelo 

número de tarefas que um indivíduo pode, ou não desempenhar autonomamente, 

mas também pelo conjunto de contextos ambientais, em que essas tarefas podem 

ser desempenhadas, com segurança. Outra capacidade determinante para os 

idosos é o equilíbrio. 

Transferir objectos de um sítio para outro, abrir portas e tocar à campainha, são 

tarefas que fazem os idosos deslocar-se lateralmente, para a frente e para trás,  
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apelando de forma contínua à expressão do seu equilíbrio dinâmico. Com o 

envelhecimento, o equilíbrio estático, também, começa a estar comprometido, 

essencialmente por alterações degenerativas da coluna vertebral, pela redução da 

força dos membros inferiores e problemas de visão (Spirduso, 1995). 

Mais uma vez, a realização de tarefas básicas, do dia-a-dia, pode tornar-se 

problemática com o avanço da idade, se a mobilidade física e equilíbrio 

diminuírem ou estiverem limitados, (Botelho, 2002). A falta de equilíbrio e a 

prostração muscular, são referidas frequentemente, na literatura, como as 

principais causas de risco de mobilidade limitada e quedas. 

A degeneração da qualidade e eficácia de desempenho neuromuscular 

(frequência da descarga dos estímulos nervosos, reajustamentos próprioceptivos, 

aferências sensoriais, declínio dos mecanismos coordenativos, etc.), tem sido 

apontada, como a causa para o risco aumentado de quedas nos idosos, 

particularmente em mulheres, como também, por perdas de flexibilidade, força, e 

equilíbrio (Ramilo, 1994; Rogers e Evans, 1993). 

Diferentes estudos, referem que existe um desenvolvimento do equilíbrio estático 

e dinâmico, até à idade adulta e, um decréscimo com a senescência, de forma 

diferenciada, de indivíduo para a indivíduo, uma vez que esta capacidade integra 

múltiplos sistemas corporais que envelhecem a diferentes ritmos (Duncan et al., 

1990; Levarlet-Joye e Debaize, 1991; Wolfson et al., 1994; Spirduso, 1995). 

 Os sistemas correlacionados com o equilíbrio, são o sistema visual, vestibular 

(ouvido interno) e o sensório-motor. 

De acordo com Spirduso (1995), a degeneração destes sistemas, que ocorre com 

o processo de envelhecimento, constitui um importante factor de risco para o 

idoso, uma vez que: 

(I) O sistema visual contribui para a manutenção ou recuperação do equilíbrio, 

fornecendo informações constantes acerca do meio envolvente, como a 

localização, direcção e velocidade de deslocamento do sujeito; 
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 (II) O sistema vestibular, localizado no ouvido interno, fornece informações acerca 

dos movimentos da cabeça; 

(III) O sistema sensório-motor ou somato-sensorial é um factor indispensável para 

o equilíbrio e controlo motor. Informa acerca da posição e contacto corporal. Nele, 

estão incluídos os receptores cutâneos e musculares. 

As alterações degenerativas da coluna vertebral, juntamente com, a falta de força 

nos membros inferiores e as alterações do sistema sensorial influenciam, 

negativamente e diminuem a capacidade do idoso manter o equilíbrio estático e 

dinâmico (Spirduso, 1995). 

Para Duncan et al. (1990), a manutenção de uma postura correcta é considerada 

uma tarefa complexa, dado que são imprescindíveis mecanismos 

neuromusculares apurados de forma a conservar essa posição. Estes 

mecanismos de controlo postural, degeneram com o avançar da idade e com o 

surgimento de doenças, tornando o equilíbrio mais precário e reduzido, 

aumentando, consequentemente, a susceptibilidade para a ocorrência de quedas. 

No idoso, como consequência de mudanças cumulativas nos órgãos sensoriais, 

nos mecanismos centrais e na integridade do sistema músculo-articular, surge a 

perda do equilíbrio. Este problema, pode ser entendido como um tipo específico 

de deterioração postural, induzida pela redução da força muscular, diminuição da 

amplitude articular, aumento do tempo de reacção, integração sensorial diminuída 

e controlo motor deficitário. Esta perda de equilíbrio é de grande importância para 

a realização de actividades que solicitem o equilíbrio dinâmico, bem como, 

actividades que requerem apenas o equilíbrio estático. 

Para Meinel e Schnabel (1984), o controlo motor diminuído é outra característica 

presente no idoso. Tarefas que envolvam agilidade (directamente ligada às 

actividades quotidianas dos indivíduos), coordenação, equilíbrio e velocidade, 

geralmente, apresentam menos qualidade na idade avançada. 

Além das mudanças que ocorrem nos sistemas muscular e articular, surgem 

alterações associadas a mudanças no sistema nervoso central e periférico, entre  
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elas, diminuição do número de neurónios após os 25-30 anos, diminuição da 

interacção sináptica, diminuição da produção e captação de neurotransmissores e, 

consequente diminuição da capacidade de processar informação (Perlmutter, Hall, 

1985; Zilenovsk, 1989; Goldman e Côté, 1991; Mattos, 1993; Mazo, et al., 2001; 

Ilkiv, 2005). 

Com o avançar da idade, a estabilidade postural é afectada por alterações no 

sistema sensorial e motor, assim como nos sistemas gânglio basal, cerebelo e 

proprioceptivo (interpreta e transforma a informação sensorial recebida). Os 

sistemas somato-sensorial, visual e vestibulares, evidenciam alterações com o 

processo de envelhecimento, fornecendo feedbacks reduzidos ou inadequados, 

para os centros de controlo postural (ACSM, 2005). 

Para Gabbard (1996), e Ilkiv (2005), as alterações nas componentes neurológicas 

e musculares, são responsáveis pela maior lentidão na execução de acções 

motoras em idosos. Facto visível em tarefas que requerem, para a sua execução 

tempos de reacção e de movimento, muito rápidos e precisos. 

Como regra, a lentidão será maior, quanto maior for o tempo de reacção e menor 

a velocidade de movimento (Eckert, 1993). 

Um estudo realizado, por Williams (1998), mostrou que em idades compreendidas 

entre o 50-90 anos de idade, o tempo de reacção simples, para a realização de 

tarefas manuais, aumentou cerca de 32%, e o tempo de reacção complexo, 

aumentou aproximadamente 65%. 

Poucos estudos têm sido realizados no âmbito da temática do envelhecimento e a 

coordenação do movimento. No entanto Ilkiv (2005), descreve que é possível 

fazerem-se algumas generalizações sobre as mudanças que ocorrem com o 

avanço da idade. Assim, actividades manuais, como escrever, copiar símbolos e 

números, são realizadas mais lentamente pelos idosos. Tarefas onde as mãos 

realizam acções simultâneas e coordenadas, são particularmente difíceis, pois 

requerem maior integração e utilização de informação, proveniente do sistema 

nervoso central. 
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Nos últimos 60 anos, têm sido apresentadas por diversos autores, evidências que, 

a estabilidade postural declina com a idade (Hellebrandt e Braun, 1939; Hasselkus 

e Shambes, 1975; Era e Heikkinen, 1985; Woollacott e Shumway- Cook, 1990). 

Do mesmo modo, uma precária estabilidade postural encontra-se associada a 

quedas frequentes (Lord, et al. 1994). 

Vários são os estudos que consideram as quedas no idoso, com mais de 65 anos, 

umas das principais causas de morbilidade e mortalidade (Baker e Harvey, 1985; 

Overstall et al., 1990; O´ Loughlin et al., 1993; Hinman, 1998; Schuerman, 1998; 

Kane et al., 1999), restringindo consequentemente, a mobilidade funcional e 

autonomia do idoso (Wooley et al., 1997), devido à crescente diminuição da força 

muscular e degeneração das estruturas de suporte. 

Deste modo, Eckert (1993), advoga que com o avanço da idade, o declínio na 

execução de tarefas que requerem equilíbrio, se acentua. Indivíduos mais velhos, 

quando comparados com jovens, revelam tendência para uma base de apoio mais 

ampla na posição de pé. Uma regressão similar, é observada na acção de subir 

escadas, na qual, há tendência para a executar com ajuda ou auxílio de um 

corrimão, ou ainda, para um padrão com marcação de tempo; abandonando o 

modelo de apoio alternado dos pés e sem auxílio. 

Assim, face ao atrás exposto podemos verificar que uma série de factores estão 

relacionados com a diminuição do equilíbrio, entre eles, encontramos limitações 

ao nível articular, deficit muscular, deficit de integração sensorial e proprioceptiva, 

deficiências na programação motora e no controlo motor (Gallahue, 1995; 

Gabbard, 1996). 

O quadro 14, apresenta os valores de referência, para as capacidades motoras: 

velocidade, agilidade, coordenação e equilíbrio (Rikli e Jones, 1999; 2001). 
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Quadro 14: Valores de referência da MF (adaptado de Rikli e Jones, 1999 a e 

1999 b; 2001) 

* Cm 

2.2.5. Componente Cárdio-Respiratória 

A aptidão cárdio-respiratória, é a capacidade que possibilita manter ou continuar a 

execução de tarefas, por um período de tempo prolongado, sem o surgimento da 

exaustão (Nieman, 1999). 

Baixos índices de aptidão cárdio-respiratória, têm sido associados ao aumento de 

risco de morte prematura, principalmente por doenças cardiovasculares. No 

entanto, altos níveis de aptidão cárdio-respiratória, parecem estar directamente 

relacionados com elevados níveis de actividade física habitual, os quais se 

traduzem em benefícios para a saúde (Nieman, 1999; ACSM, 2000). 

Tal como de verifica ao nível de outras capacidades motoras, a capacidade cardio-

respiratória, também sofre alterações com o processo de envelhecimento. As 

perdas funcionais desencadeadas, provocam a diminuição da resistência aeróbia 

do indivíduo. Um conjunto de pesquisas, efectuadas neste domínio, relata que o 

VO2máx., decresce cerca de 10% por década de envelhecimento. O início desse 

decréscimo ocorre no final da adolescência, nas mulheres e por volta dos 25 anos, 

nos homens (Heath et al, 1981; Rogers et al., 1990; Falconio et al., 1995; Wilmore, 

Costill, 1999; Robergs e Roberts, 2002; Cavalho, 2003; WHO, 2005). 

O decréscimo do VO2 máx., com o avançar da idade, deve-se, fundamentalmente 

à diminuição da frequência cardíaca máxima, que surge com o avanço da idade. 

Porém, pelo menos uma parte do declínio do VO2 máx., deve-se, 

presumivelmente, aos decréscimos que ocorrem ao nível da massa muscular, na  
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capacidade de redireccionar o fluxo sanguíneo dos órgãos para os músculos e na 

capacidade do complexo músculo-tendinoso utilizar o oxigénio (Spirduso, 1995). 

Assim, a redução da capacidade aeróbia está relacionada quer por factores 

centrais, quer por factores periféricos. A redução na diferença artéria-venosa 

máxima e do débito cardíaco máximo, contribuem assim, para a redução do VO2 

máx., associado com a idade (Rodeheffer, et al., 1984; Fleg, et al., 1994; Fleg et 

al., 1995). 

A frequência cardíaca máxima, também, é influenciada pelo processo de 

envelhecimento. Diferentes estudos, referem que a frequência cardíaca decresce 

cerca de 6 a 10 batimentos por minuto (bpm) por década, sendo responsável por 

grande parte do decréscimo do débito cardíaco máximo, associado com a idade 

(Pollock et al., 1990; WHO, 2005). 

Outros estudos, apontam para a existência de um declínio, com a idade, de 

aproximadamente, 30% no desempenho cardíaco. Em relação à função pulmonar, 

sugerem uma diminuição de 40% a 50%, da capacidade vital, e um aumento de 

30% a 50%, do volume residual respiratório (Smith e Gilligam 1984; Ilkiv 2005). 

De acordo com Mazo et al. (2001), as principais alterações que ocorrem com o 

processo de envelhecimento, ao nível do sistema cardiovascular, são: (i) aumento 

do colagénio, tanto no pericárdio, como no endocárdio; (ii) degeneração das fibras 

musculares, com consequente atrofia e hipertrofia das fibras remanescentes, no 

miocárdio; (ii) depósito de gorduras e substância amilóides; (iv) espessamento e 

calcificação, principalmente na válvula mitral e aorta; (v) incidência, acrescida, de 

artereosclerose, devido a factores genéticos, ambientais e idade; (vi) diminuição 

do diâmetro das artérias, aumentando a sua rigidez. Em consequência destas 

alterações, observa-se o aumento da ejecção sanguínea, redução do VO2 máx., 

diminuição do débito cardíaco, decréscimo da frequência cardíaca máxima e  

 

(3) Hipertensão Arterial, ou “Pressão Alta”, é conhecida como “doença silenciosa”; é a elevação da pressão arterial para 

números acima dos valores considerados normais, ou seja, a pressão sistólica acima de 140 mmHg e a pressão diastólica 

acima de 90 mmHg (OMS, 1990). 
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aumento da pressão arterial sistólica (3). 

De acordo com os mesmos autores, o envelhecimento imprime alterações no 

sistema respiratório, tais como: (i) diminuição da elasticidade e complacência dos 

pulmões, pelas modificações nos tecidos colagénios e elásticos; (ii) dilatação dos 

bronquíolos, ductos e sacos alveolares; (iii) atrofia dos músculos esqueléticos, 

suplementares da respiração; (iv) redução da caixa torácica; (v) diminuição da 

ventilação pulmonar, implicando insuficiência respiratória restritiva, obstrutiva e 

disfuncional, principalmente, quando o idoso realiza algum esforço (Mazo et al., 

2001). 

No seu conjunto, todas estas modificações contribuem para a diminuição do VO2 

máx. (Nóbrega et al., 1999). 

Com isto, podemos verificar que o declínio do desempenho funcional, do sistema 

cardio-respiratório, está associado a factores, tais como: (i) decréscimo, 

progressivo, da capacidade de captar, transportar e consumir oxigénio; (ii) 

diminuição da frequência cardíaca máxima; (iii) redução do débito cardíaco e (iv) 

restrição do volume de injecção sistólica e diminuição da vascularização e do fluxo 

sanguíneo, para os músculos (McArdle e Katch, 1998; Eckert, 1993; Shephard, 

1994; Ilkiv, 2005). 

A pressão arterial, e a frequência cardíaca, são factores da componente cárdio- 

respiratória da aptidão física associados com a saúde. Estão relacionadas com a 

capacidade de prevenir um estado de doença, de diminuir o risco de ocorrência de 

doença hipocinética e contribuir para a procura do bem-estar geral e da qualidade 

de vida dos indivíduos (Corbin, 1991; Gauvin et al., 1994; Bouchard et tal., 1994). 

De acordo com Powers e Howley (2000), PA é a força exercida pelo sangue 

contra as paredes arteriais, determinada pela quantidade de sangue bombeado e 

pela resistência do fluxo sanguíneo. 

O quadro 15, apresenta a classificação da hipertensão em adultos, não 

utilizadores de medicação anti-hipertensora de acordo com Moreira (2003). 
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Quadro 15: Classificação da hipertensão em adultos (igual ou superior a 18 

anos) não utilizadores de medicação anti-hipertensora (adaptado, Moreira, 

2003) 

 

Relativamente à frequência cardíaca, o ACSM (2000), descreve-a, como sendo o 

número ou a frequência que o coração bate por minuto (bpm). Os valores de 

referência em repouso, para indivíduos adultos é de 60-100bpm (média 70 a 80), 

contudo quando o número de batimentos é abaixo de 60bpm, excluindo o valor 60, 

por convenção tem-se a chamada bradicardia, e quando o número de batimentos 

ultrapassa os 100bpm, incluindo o 100, por convenção tem-se a chamada 

taquicardia. 

Baixos níveis de capacidade aeróbia têm sido associados a maior risco de morte, 

por doença coronária e cardiovascular, em homens e mulheres saudáveis, 

independentemente dos factores de risco. De acordo com Genazzani (2001), os 

factores de risco cardiovascular que os homens e as mulheres partilham, são a 

história familiar, obesidade, tabagismo, dieta, dislipidemia, sedentarismo, diabetes 

mellitus e hipertensão. Contudo, de acordo com o autor referido, as mulheres 

encontram-se protegidas de eventuais complicações cardiovasculares, até à idade 

da menopausa. 

Mulheres mais jovens, têm um risco significativamente menor, de desenvolver 

doenças cardiovasculares em comparação com os homens da mesma faixa etária. 

Contudo, com o avanço da idade, especialmente após a menopausa, este risco 

aproxima-se dos homens (Genazzani, 2001; Heyward, 2000). 
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Acredita-se, que esta maior vulnerabilidade esteja relacionada com a diminuição 

dos níveis hormonais de estrogénio (Geendale, 1999), que protegem as mulheres 

pela promoção de um perfil lípidico anti aterogênico e pela acção directa sobre as 

paredes dos vasos sanguíneos (Mendelsohn, 2002). 

Autores como Kuo (1999) e Ribeiro (2002), relatam importantes alterações do 

controlo autónomo da FC em função da idade e, da condição física do indivíduo 

(Davy et al, 1996; Melo et al. 2005), em indivíduos de ambos os sexos. Nas 

mulheres, a redução da variação da FC, parece estar associada à diminuição dos 

níveis de estrogénio que ocorre com o surgimento da menopausa. No entanto, 

com o envelhecimento estas diferenças tendem a desaparecer (Kuo, 1999). 

A avaliação da capacidade aeróbia mais fiável, é a medição directa do Consumo 

Máximo de Oxigénio (VO2 máx.). Porém, muitas vezes, a sua aplicabilidade 

prática é difícil, devido a algumas características do método, tais como: elevado 

custo dos equipamentos, tempo necessário para a aplicação do teste, 

necessidade de alta motivação do indivíduo e dificuldade para se testar grande 

número de indivíduos (Kline et al., 1987; McArdle e Katch, 1998; ACSM, 2000; 

Carvalho, 2003). 

Nos nossos dias, a caminhada, de acordo com a literatura, é a forma mais comum 

de prática de exercício físico. O interesse por esta actividade, com o objectivo de 

melhorar a aptidão física, atingiu o seu auge na década de 80, do século passado. 

Verificando, a crescente prática de caminhada, estudiosos e investigadores, 

desenvolveram testes de campo, recorrendo a esta actividade, com o objectivo de 

predição e determinação do VO2 máx. 

Assim surgiram testes de fácil aplicabilidade, sem necessidade de recurso a 

instrumentos caros e sofisticados e pouco morosos. Podem ser usados para 

avaliação de grandes grupos de pessoas e, geralmente, exigem uma actividade 

sub-máxima. Consistem, na alternância de caminhada / corrida, em terreno plano 

ou pista (McArdle e Katch, 1998; Carvalho, 2003). 
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De acordo com o ACSM (2000), os testes sub-máximos, embora não sejam tão 

precisos como os testes máximos, fornecem resultados satisfatórios do nível de 

aptidão cárdio-respiratória. Têm a vantagem de custos e riscos reduzidos, 

requerer menos tempo e esforço por parte do avaliado, para a sua execução. 

Dos vários protocolos existentes, para a avaliação cárdio-respiratória, optámos por 

abordar o teste de andar seis minutos, (adaptado da bateria de teste da aptidão 

física funcional de Rikli e Jones, 1999a; 2001). Este teste, como o próprio nome 

indicia, é efectuado durante um período de tempo fixo, no qual o avaliado deverá 

percorrer a maior distância possível, ao longo de uma área rectangular demarcada 

de 20m x 5m (Rikli e Jones, 1999a; 2001; Matsudo, 2000; Carvalho, 2003). 

Este protocolo, tem sido validado, sendo comparado com testes tradicionais 

(Teixeira, 1998; Rikli e Jones 1999a). Diferentes estudos (Stillwell et al., 1996; 

Carvalho, 2003), têm evidenciado que a sua aplicação, em populações adultas 

idosas, com o propósito de estudar os factores da aptidão física, relacionados com 

a saúde e melhoria do bem-estar, é muito segura. 

O quadro 16, evidencia os valores de referência para o teste de caminhar durante 

6 minutos (Rikli e Jones, 1999a, 1999b; 2001). Este teste, mede a resistência 

aeróbia, e está directamente relacionado com a capacidade das pessoas 

realizarem tarefas quotidianas, tais como: cuidar da casa e/ou jardim, caminhar, ir 

às compras e praticar actividades desportivas e/ou recreativas. 

Quadro 16: Valores de referência da RA (adaptado de Rikli e Jones, 1999 a e 

b; 2001) 

*metros 
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2.3. A (In)Actividade Física no Processo de Envelhecimento 

A relação entre os conceitos actividade física, envelhecimento e saúde, têm sido 

alvo de um interesse crescente por parte de muitos investigadores e 

gerontologistas. Contudo, defini-los não tem sido tarefa fácil. 

As ideias existentes são por vezes contraditórias e confusas. Desta forma, é 

conveniente compreendermos as questões metodológicas que contribuíram para 

as áreas de incerteza, nos estudos epidemiológicos, principalmente no que diz 

respeito, ao aumento da população idosa nos últimos anos, e à crescente 

influência que a actividade física tem no envelhecimento, bem como, o efeito na 

saúde das sociedades actuais. 

De acordo com Kraus (1977), a melhor forma de preservar a capacidade física, na 

fase adulta e na velhice, é iniciar a prática de exercício na infância e dar-lhe 

continuidade durante toda a vida. 

Porém, Skinner (1993), McArdle et al. (1998), Katch e Katch (1998), defendem que 

independentemente da idade em que se inicie a actividade física; conseguem-se 

adaptações positivas e benefícios, no âmbito da saúde, bem-estar e qualidade de 

vida dos indivíduos, se praticada de forma regular e sistemática e bem adaptada 

em quantidade e qualidade às características próprias do sujeito. 

Para muitos idosos, o exercício físico representa o meio mais seguro e menos 

dispendioso, de perder gordura corporal, diminuir a pressão arterial, melhorar a 

tolerância à glucose e manter por um maior período de tempo, uma vida autónoma 

e independente (Evans, 1996). 

Acredita-se que os programas de actividade física para este escalão etário são 

imprescindíveis, por apresentarem um conjunto de benefícios ao nível fisiológico, 

social e psicológico, com vista à melhoria do bem-estar e qualidade de vida do 

sujeito. Estes programas são cada vez mais, uma opção acertada, e por isso 

mesmo, com cada vez mais adeptos (Cardoso, 2002). 

De acordo com Carvalho (2003), é importante salientar que a actividade física, em 

relação à composição corporal, é um importante factor no controlo do peso, pois  
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aumenta o gasto calórico e ajuda na manutenção, ou aumento, da massa magra 

(Spirduso, 1995; McArdle et al., 1998; Elia, 2001). 

Algumas investigações têm reportado, por um lado, decréscimos da massa gorda 

(Treuth et al., 1995; Ross e Janssen, 2001) e, por outro, o aumento da massa 

muscular (Fiatarone et al., 1990; Charette et al., 1991), com a prática regular de 

actividades físicas em idosos, independentemente do género. No entanto, é 

conveniente referir que a actividade física, não actua isoladamente, sendo 

necessário haver um controlo alimentar, principalmente na faixa etária por nós 

estudada, uma vez que o metabolismo basal decresce com a idade (Spirduso, 

1995). 

De acordo com diferentes autores (Caspersen, Powell e Christenson, 1985; Mazo 

et al., 2001), actividade física (AF), é todo e qualquer movimento corporal 

produzido pela musculatura esquelética (voluntária), que resulta em gasto 

energético acima dos níveis de repouso. A sua intensidade pode ser considerada 

leve, moderada e alta (Sallis e Owen, 1999). A AF inclui o exercício físico, que 

representa uma das formas de actividade física planeada, estruturada e efectuada 

de forma sistemática e periódica, tendo por objectivo a melhoria da aptidão física 

ou a reabilitação orgânico -funcional (Caspersen et al., 1985). 

Assim, a actividade física deve ser entendida não apenas de forma formal e 

organizada mas também deve contemplar as actividades do dia-a-dia, o que 

muitos denominam de actividade física habitual ou simplesmente, de actividades 

da vida diária (Cardoso, 2002). 

De acordo com Berger e McInmam (1993), com o avanço da idade as pessoas 

têm tendência a movimentar-se menos e a reduzir os seus níveis de actividade 

física. O decréscimo motor, associado ao processo normal de envelhecimento, 

leva a uma diminuição nos níveis de actividade física habitual e 

consequentemente, ao declínio das diversas capacidades físicas e motoras, ao 

aumenta da massa adiposa e perda da energia física geral. De acordo com os 

mesmos autores, estes factores associados, conduzem a uma diminuição da auto- 
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eficácia, decréscimo dos níveis de actividade física e ao surgimento de problemas 

de saúde o que, em última análise, acarretará menor eficiência para a realização 

das actividades mais básicas do quotidiano. 

Os idosos, que realizam qualquer tipo de actividade física, melhoram a sua 

aptidão física e executam as tarefas, mais simples ou complexas do quotidiano, 

com maior facilidade ou seja, possuem uma melhor funcionalidade, que se 

reflectirá em níveis mais altos de independência.  

Para além disso, a actividade física em geral, é referenciada como a “peça chave” 

na promoção da saúde dos idosos (Lampman, 1987; Thompson, 1994). É 

fundamental referirmos que a actividade física habitual, beneficia a saúde e a 

capacidade funcional do indivíduo idoso (Mazzeo et al., 1998). 

Manter a saúde e adiar as doenças crónicas e degenerativas, são uma grande 

prioridade da nossa sociedade, cada vez mais envelhecida. Nesta linha de 

pensamento, torna-se importante perceber o contributo específico do exercício 

físico na aquisição de um estilo de vida saudável, autónomo e independente em 

especial para estas populações mais velhas (Spirduso, 1995). 

Assim, tal como referido anteriormente, a relação entre a actividade física, 

envelhecimento e saúde é um assunto que, nos nossos dias, tem sido objecto de 

análise e grande interesse, proliferando, neste âmbito, diferentes estudos sobre 

esta temática. O conceito de saúde, tal como, para os conceitos anteriormente  

mencionados, modificou-se ao longo dos tempos, estando dependente 

directamente das convicções e dos valores que predominaram em cada momento 

e em cada sociedade. Da Idade Média à contemporaneidade, foram várias as 

concepções de saúde que surgiram.  

Inicialmente as definições de saúde estavam conotadas negativamente, porque 

surgiam em oposição à doença (Ferreira, 1990). Porém, Bryan e Turner (2000), 

consideram mesmo que a saúde deve ser entendida como um valor antropológico, 

não sendo por isso possível separá-la da cosmo-visão da população que estamos  

 



83 

 

                                                                                                               Revisão da Literatura 

a estudar. Hoje valoriza-se mais os aspectos positivos de um corpo e de um 

espírito liberto, a par de um desenvolvimento pessoal (Cardoso, 2002). 

Conforme a OMS (1946), saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. No entanto, este 

conceito de saúde tem sido objecto de crítica, pelo seu carácter estático, pela sua 

formulação subjectiva e tautológica, em virtude da utópica ideia de bem-estar, pela 

limitação à esfera individual e a referência a dois outros factores que afectam a  

saúde como o meio ambiente e a transcendental propriedade da mente humana 

(Júnior, 1992). 

Outro autor (Mota, 1992), também critica a definição de saúde apresentada pela 

OMS, um vez que, para além de não ser só a ausência de doença que caracteriza 

a saúde, “a interacção entre aqueles dois fenómenos”, bem-estar e ausência de 

doença, também “não é fácil de clarificar, embora a relação estabelecida entre 

ambos tenha sofrido no decurso dos anos alterações profundas na sua 

compreensão”. 

Actualmente, prevalece uma visão positiva de saúde. Assim, esta é mais do que a 

ausência de enfermidades ou incapacidades. Implica bem-estar físico, mental, 

suporte social, capacidade para enfrentar as dificuldades, integridade total e 

funcionalidade ou eficiência da mente, do corpo e adaptação social. 

Saúde é constituída por diferentes componentes, que devem ser medidos e 

interpretados separadamente (Bowling, 1998). Um amplo conceito de saúde 

positiva, relaciona-se ainda com bem-estar social e a qualidade de vida (Ribeiro, 

2002). 

Embora não exista consenso acerca da definição do termo saúde, não existem 

dúvidas sobre a sua multidimensionalidade. Numa tentativa de síntese dos 

pressupostos condicionantes da saúde, podemos distinguir quatro factores 

fundamentais: (i) factores corporais, (ii) alimentação, (iii) meio ambiente e (iv) 

factores psicológicos (WHO, 1997). 

 



84 

 

                                                                                                               Revisão da Literatura 

A saúde e a percepção que o indivíduo tem dela, como conceito multidimensional, 

resultam de vários factores e da sua respectiva interacção. 

Deste modo, ter saúde ou ser saudável, basear-se-á, não só no limite das 

doenças, mas igualmente, em promover uma auto-representação de saudável,  

através da promoção do bem-estar e da felicidade, isto é, de uma vida com 

qualidade (Cardoso, 2002). 

Ainda de acordo com a mesma autora, o aumento da longevidade acarreta 

problemas de vária ordem, assumindo a saúde particular destaque, pois somente 

através da sua preservação o idoso poderá desfrutar de uma vida plena e de 

perfeita integração com a sociedade e o meio envolvente. No entanto, sabemos 

que com o envelhecimento as capacidades, físicas, psíquicas e sociais diminuem, 

gradualmente e aumenta a probabilidade de incidência de doenças crónicas. 

Deste modo, é fundamental criar-se alternativas que minimizem esta tendência e 

façam com que, para além da quantidade, também a qualidade da vida seja 

melhorada. 

Cordeiro (1999), refere dois aspectos que devem ser considerados na avaliação 

do estado de saúde dos idosos: (i) aspecto objectivo (problemas reais de saúde e 

da frequência do seu aparecimento nas pessoas idosas) e (ii) aspecto subjectivo 

(percepção do idoso sobre o seu estado de saúde - determinante nos seus hábitos 

de vida). 

No passado, a esperança média de vida estaria directamente relacionada com a 

grande incidência de mortes por doenças infecto-contagiosas, falta de higiene e  

cuidados de saúde. Actualmente, o desenvolvimento das diversas áreas do 

conhecimento científico, tem permitido uma melhoria significativa na qualidade de 

vida do ser humano, o que levou a um aumento na esperança média de vida. 

Deste modo, o envelhecimento populacional tornou-se um proeminente fenómeno 

mundial. O aumento do número de indivíduos idosos, está directamente 

relacionado com o crescimento da esperança média de vida, fenómeno, ainda 

mais evidente, nas sociedades desenvolvidas. (Cardoso, 2002). 
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Tal como referido anteriormente, devido às melhores condições de vida, 

confrontamo-nos com um aumento do número de pessoas idosos e 

paralelamente, uma redução das taxas de mortalidade e natalidade nas últimas 

décadas (Berquó, 1996; Kalache, 1996; Carvalho, 2003). As menores taxas de 

mortalidade, actualmente, devem-se além das melhores condições de 

saneamento básico, trabalho, habitação (Kalache, 1996), ao melhor controlo das 

doenças infecto-contagiosas, e incremento da eficácia das técnicas diagnósticas e 

terapêuticas das doenças crónicodegenerativas (Salgado, 1988; Matsudo e 

Matsudo, 1992, Veras 1994; Kalache, 1996; Carvalho, 2003), e consequentemente 

à melhoria das condições de saúde pública. 

Na tentativa de se encontrar as melhores condições para envelhecer, a WHO 

(1996), criou um programa intitulado “Promoção da Saúde do Idoso” que se 

caracteriza por um conjunto de actividades que promovem a alteração no estilo de 

vida que, por sua vez, contribuem para a redução do risco de adoecer e de morrer. 

Através dos inúmeros factores que podem contribuir para a obtenção de 

resultados positivos, a prática regular de actividade física tem vindo a assumir um 

papel fundamental nos diferentes níveis de intervenção (ACSM, 1998). 

Segundo Marques (1998), é desejável que os países industrializados revejam as 

suas posições, e definam políticas mais centradas nos aspectos preventivos e 

menos na hiper medicação, bem como, estimulem as mudanças que conduzem a 

profundas alterações no comportamento dos idosos. O declínio físico, que 

acompanha a senescência, está relacionado com múltiplos factores, ou seja,  

paralelamente ao processo de envelhecimento, a vida sedentária tem um efeito 

adverso e significativo na saúde e bem-estar do idoso (ACSM, 1998; Buchner e 

Wagner, 1992). 

Todavia, muito desta perda é passível de ser prevenida e mesmo invertida, 

através da actividade física apropriada com detecção antecipada das fraquezas 

físicas (Gill, et al., 1986; Guralnik et al., 1995; Jackson et al., 1995). Contudo, e 

apesar das inúmeras evidências dos benefícios da actividade física e,  
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paradoxalmente, com os avanços tecnológicos, têm-se observado uma 

progressiva tendência da sociedade, principalmente nos grandes centros urbanos, 

em depreciar as oportunidades de actividade física (Filho, 2000). 

Na sociedade actual à medida que se envelhece, o sedentarismo começa a fazer 

parte integrante da vida do indivíduo. Deste modo, é considerado um dos factores 

predominantes de inactividade, acarreta grandes danos para a saúde do idoso,  

tanto ao nível da perda de funcionalidade física e aparecimento de doenças, como 

em termos psicológicos e sociais, pela perda de contactos e relações 

interpessoais. Acredita-se, que na velhice o sedentarismo possa ser mais 

acentuado, do que num adulto jovem (Cardoso, 2002). Este pensamento deve-se, 

não tanto à incapacidade física, mas fundamentalmente, à crença popular de que 

com a senescência se deve diminuir a intensidade e quantidade das actividades 

físicas. Contudo, verificamos que o sedentarismo, atinge todas as camadas 

sociais e faixas etárias. Pensa-se que esta redução pode surgir devido ao receio 

que os idosos têm em prejudicar a sua saúde, bem como, pelo medo que sentem 

da morte (Mazo, et al., 2001). 

Para Filho (2000), o sedentarismo, chega a atingir percentagens de 90% na 

população idosa e, de acordo com o autor, é um importante factor de risco para as 

doenças crónico-degenerativas, especialmente as doenças cardiovasculares, 

principal causa de morte nos idosos (Kalache, 1995; Pate et al., 1995). 

Muitos sintomas, associados com o envelhecimento, estão fortemente 

correlacionados com a percentagem de inactividade física, que resultam em 

mudanças neurofisiológicas, que reforçam os factores psicogénicos, que 

influenciam a origem dessa mesma inactividade, criando um ciclo vicioso (Paul, 

1997). Por esta razão, é difícil saber se os decréscimos na capacidade funcional 

são devido ao sedentarismo, ou ao processo normal de envelhecimento, em si 

mesmo (Berger, 1989). 

Por oposição, os potenciais benefícios da actividade física, na promoção da saúde 

dos idosos, fez com que aparecessem, nos últimos tempos, um elevado número  
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de publicações, acerca da importância da prática regular da actividade física 

(ACSM, 2000). 

Estudos, feitos pela United States Department of Health and Human Services 

(USDHHS, 1997; WHO, 1997), referem que a actividade física regular influencia 

positivamente, diversos aparelhos e sistemas orgânicos, nomeadamente a nível 

muscular/esquelético, cardiovascular, respiratório e endócrino. 

Autores como Astrand (1992) e Shephard (1997), reforçam a ideia de que, um 

programa adequado às capacidades individuais, possibilita melhorias a nível físico  

e fisiológico, desde que tenha como objectivo aumentar a aptidão física e funcional 

dos idosos, através do desenvolvimento das capacidades motoras (força, 

velocidade, resistência, flexibilidade, coordenação, agilidade, equilíbrio), 

possibilitando realizar, com maior grau de eficiência e sem fadiga, as inúmeras 

actividades diárias. 

Os benefícios da prática de exercício físico, de acordo com Spirduso (1995), 

parecem ser indiscutíveis, todavia a sua prescrição, deve ter em consideração o 

quadro clínico do indivíduo, a sua história individual, bem como, ter em conta o 

bem-estar físico, psíquico e social, do sujeito. Cada um deve praticar a actividade 

que lhe seja mais agradável e motivante desde que os princípios da segurança 

estejam assegurados. Os esforços devem ser doseados em função do nível e 

capacidade de desempenho, bem como, considerar a intensidade e rítmo de 

realização das diferentes tarefas, que devem ser de acordo com, a possibilidade  

efectiva do indivíduo cumprir, de forma estável e cómoda os conteúdos propostos. 

Assim, devemos seleccionar a actividade física ou exercício físico, que mais se 

adequa às necessidades e limitações, bem como, proporcione benefícios 

salutogénicos e concorra para uma velhice com mais qualidade. Devemos, de 

igual modo, procurar prevenir o risco, eventual, de desenvolvimento de patologias 

crónicas degenerativas, tais como, doenças do aparelho locomotor e 

cardiovascular ate porque, como se sabe, estão relacionadas a um número maior 

de risco de incapacidade e mortalidade.  
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A actividade física ou o exercício físico, surgem como coadjuvantes fundamentais 

no processo de envelhecimento, não só, para evitar ou atenuar futuras 

degenerescências, mas também, pelas potencialidades que oferece noutras 

dimensões, particularmente no domínio biológico, social e psicológico (Ribeiro, 

2002). Deste modo, podemos referir que a actividade física surge como um 

elemento potenciador da qualidade de vida; principalmente na pessoa idosa, na 

medida que o seu nível de independência funcional, está directamente relacionado 

com a sua capacidade de realizar tarefas da vida diária de modo autónomo 

(Cunningham, et al., 1993). 

Os níveis de actividade física habitual, variam durante o desenvolvimento e o 

envelhecimento e, as medidas específicas de condição física variam com o 

crescimento, a maturação e o envelhecimento, independentemente da actividade 

física (Malina e Bouchard, 1991). No entanto a actividade física regular pode 

influenciar a condição física desde a infância à idade adulta (Spirduso, 1995). 

Mesmo quando realizada em idades mais tardias da vida, a actividade 

física/exercício físico apresenta benefícios evidentes em termos de funcionalidade, 

saúde e qualidade de vida (ACSM, 1998). 

Para Grimby (1995), estudos recentes, mostram evidências de que nos últimos 

anos de vida, um estilo de vida fisicamente inactivo, pode ser responsável por uma 

causa primária de incapacidade para realizar as actividades físicas habituais, tais  

como ir às compras, cuidar da casa, praticar actividades recreativas e desportivas, 

bem como, na realização de actividades básicas da vida quotidiana, tais como, 

subir escadas, sentar-se e levantar-se de uma cadeira, pegar e carregar objectos, 

baixar-se, ou simplesmente caminhar. 

Estas tarefas básicas do dia-a-dia, tal como as actividades desportivas e o 

exercício físico requerem, em maior ou menor grau, várias componentes 

relacionadas com a aptidão física funcional e o controlo motor, tais como: (i) nível 

da força, (ii) resistência muscular, (iii) flexibilidade, (iv) habilidades motoras de  
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locomoção, (v) capacidade aeróbia, (vi) coordenação, (vii) agilidade e (viii) 

velocidade de reacção e velocidade de deslocamento (Riklie e Jones, 1998; 1999). 

Um estudo realizado por Lee (2000), refere que a idade está altamente associada 

ao declínio funcional e é uma consequência directa da degradação e realização 

das actividades físicas habituais. De igual modo, refere que a actividade física é 

um factor de protecção no declínio funcional e da diminuição da saúde percebida. 

Alguns autores, consideram que o declínio da coordenação, que ocorre com o 

processo de senescência, pode ser retardado através de treino sistemático (Appel 

e Mota, 1991). 

Contudo, apesar de se conhecer a relação entre os diferentes níveis de 

desempenho físico e a capacidade dos idosos para realizarem actividade 

quotidiana, estas questões ainda não estão completamente esclarecidas. 

Passemos a analisar o que a literatura refere quanto aos principais benefícios da 

prática regular de AF. 

2.3.1. Benefícios da Prática de Actividade Física no Idoso 

Antes mesmo de se falar de actividade física regular ou habitual, torna-se 

necessário esclarecer a evolução de conceitos, tais como, indivíduo activo ou 

sedentário. De acordo com o ACSM (1987), um indivíduo que pratique actividade 

física intensa nos últimos três meses, três vezes por semana com duração de 15 

minutos, no mínimo por sessão, classifica-se como um sujeito activo. 

Outros classificaram o indivíduo, de acordo com a prática de actividade física em: 

actividade leve, moderada e intensa (Cauley et al., 1991). De igual forma, a 

classificação dos sujeitos assumiu nomes variados, tais como, sedentários, 

intermediários e activos. Outras designações como: inactivo, activo irregular, 

activo regular não intenso e activo regular intenso (Caspersen e Merritt, 1995). 

Actualmente, a classificação mais comum de indivíduo activo, caracteriza-o como 

um sujeito que realiza actividade física moderada, preferencialmente todos os  
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dias, com a duração de pelo menos 30 minutos, podendo ser de forma cumulativa 

durante todo o dia (Nahas, 1999; ACSM, 2000; Matsudo 2001). 

Tal como temos vindo a referir, a actividade física regular é entendida como um 

meio importante de promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos 

idosos. A actividade física parece ser entendida como uma das chaves primordiais 

no retardamento dos efeitos deletérios associados ao envelhecimento (Carvalho, 

1999; Ribeiro, 2002). 

Para Berger (1989), a actividade física, associada a factores como: (i) 

hereditariedade, (ii) alimentação e (iii) hábitos de vida saudáveis, constitui-se 

como um componente determinante para a melhoria da saúde e qualidade de vida 

na velhice. 

“A valorização positiva da actividade física regular, deve enfatizar os sentimentos 

de felicidade e de satisfação para com a vida, bem como as experiências com ela 

associadas” (Wankel, 1997). Muitas, e muito variadas, são as actividades físicas 

que podemos realizar com os indivíduos idosos, desde a ginástica tradicional, 

jogos, danças, hidroginástica, exercícios de respiração, relaxamento e massagem, 

ginástica correctiva. Porém estas devem ser específicas e adaptadas às 

características individuais e às necessidades de cada um. 

De seguida, apresentamos alguns dos benefícios da prática regular de actividade 

física no idoso, ao nível físico, psicológico e social.  

Appell e Mota (1991), refere a alegria de viver, a sensação de que não constitui 

um fardo para os outros, o manter vivo o desejo de viver, esses são aspectos 

fundamentais nos programas de actividade física na terceira idade. 

McAuley (1995), refere que indivíduos com uma actividade regular, aumentam os 

níveis de aptidão física, atenuam os efeitos do envelhecimento no que concerne à 

funcionalidade e independência, conhecem os limites do seu próprio corpo e, 

talvez, por tudo isso evidenciam maiores índices de auto-estima e auto-eficácia. 

 

 



91 

 

                                                                                                               Revisão da Literatura 

Spirduso (1995), diz que a actividade física pode tornar-se como um substituto do 

trabalho nos aspectos de regularidade, esforço, disciplina, rigor, criatividade e 

organização, tornando-se num novo leque de interesses. 

O Surgeon General Report (SDC), (1996), refere que a actividade física regular 

produz efeitos positivos no sistema músculo-esquelético, cardiovascular, 

respiratório e endócrino. (…)para além de melhorias da densidade mineral óssea, 

massa muscular, decréscimo do risco de morte prematura, redução do risco de 

doença coronária, hipertensão, cancro do cólon, diabetes Mellitus e resistência à 

insulina e obesidade, reduz a depressão e a ansiedade, promove a boa disposição 

e eleva a capacidade de desempenhar as tarefas diárias durante a vida. 

Sardinha (1999b), refere que os efeitos profiláticos do exercício físico na 

composição corporal são, particularmente, a diminuição do défice do conteúdo e 

da densidade mineral óssea, o acréscimo da adiposidade total e perivisceral e, 

ainda, a redução muscular que caracteriza o processo de envelhecimento 

Matsudo (2000), indica que os efeitos benéficos da actividade física na terceira 

idade podem ser sumariamente da seguinte forma: efeitos psicológicos: melhorias 

no auto conceito, auto-estima, imagem corporal, diminuição do stress e da 

ansiedade, da tensão muscular e da insónia, diminuição do consumo de 

medicamentos, melhorias das funções cognitivas, maior socialização. 

Carvalho (1999), refere que ao nível social, o idoso encontra na actividade física 

um bom meio de interacção social, de salutar convívio, melhorando a sua relação 

com os outros, superando ou diminuindo a solidão e o isolamento. 

Fazendo a sua análise, podemos verificar os inúmeros benefícios obtidos através 

da prática regular de actividade física. A verdadeira essência do ser humano 

requer movimento. Os resultados obtidos com um mínimo de prática regular de 

actividade física orientada são grandes, e os benefícios incalculáveis, 

principalmente tratando-se do indivíduo idoso (Mazo et al., 2001). 

Em concordância com diferentes autores, podemos referir que a prática de 

exercício físico, além de combater o sedentarismo, contribui de maneira  
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significativa para a manutenção da aptidão física do idoso, seja na sua vertente da 

saúde, como nas capacidades funcionais (Alves, et al., 2004). 

Contudo, existe um grande número de estudos, epidemiológicos, que referem que 

a actividade e o exercício físico regular, produz efeitos benéficos ao nível de vários 

sistemas, estando estes efeitos associados a melhorias da densidade mineral 

óssea, massa muscular, decréscimo do risco de morte prematura, redução do 

risco de doença coronária, hipertensão, diabetes mellitus, resistência à insulina e 

obesidade (CDC, 1996; Mazzeo e Tanaka, 2001). Do mesmo modo, o Report of 

the Surgeon General (CDC, 1997), sugere que a pratica regular de actividade 

física, reduz a depressão e a ansiedade, promovendo a boa disposição, elevando 

a capacidade de desempenho de tarefas diárias ao longo da vida. 

Diferentes estudos, realizados na última década dos anos noventa, do século 

passado e início do presente século, sugerem que, independentemente do género, 

e mesmo em indivíduos de idade mais avançada, a prática de exercício físico 

regular, promove a manutenção das proteínas musculares, retarda a degeneração 

e perda da massa e força muscular, característicos do processo de 

envelhecimento (Frontera et al., 1988; Brown et al., 1990; Fiatarone et al., 1990; 

1994; Cononie et al., 1991; Charette et al., 1991; Coggan et al., 1992; Puggaard et 

al., 1994; Hagberg, 1994; Häkkinen et al., 1998; 2001; Trappe et al., 2000; 2001; 

Izquierdo et al., 2001; Hortobágyi et al., 2001; Carvalho, 2002; Botelho, 2002). 

Apresentando, do mesmo modo, outros efeitos benéficos, nomeadamente ao nível 

da manutenção e/ou melhoria da coordenação neuromuscular (Rooks et al., 

1994), perda de peso (Campbell et al., 1994), melhoria da estabilidade postural 

(Protiva et al., 1996) e mobilidade funcional (Brandon et al., 1996). 

O exercício físico é reconhecidamente aceite, como o melhor método para 

aumentar a massa muscular, a coordenação neuronal e a força (Tseng et al., 

1995), assim como, a capacidade metabólica e contráctil da estrutura musculo - 

esquelética (Hurley e Roth, 2000), e a única fórmula, não farmacológica, capaz de  
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reverter algumas das alterações funcionais observadas com o envelhecimento 

(Bross et al., 1999; Evans, 1996). 

Diversos estudos, utilizando diferentes programas de exercício físico, relatam 

aumentos significativos de massa muscular e de força (Fiatarone et al., 1990; 

1994; Charette et al., 1991; Coggan et al., 1992; Tracy et al., 1999; Hikida et al., 

2000; Hagerman et al., 2000; Tipton, 2001), ou simplesmente a sua manutenção 

(Trape et al., 2002), em idosos de ambos os sexos. 

Num trabalho de revisão, de diferentes estudos efectuados sobre populações 

idosas, realizado por Rhodes et al (2000), constatou que o treino de força, se 

assume como um meio de intervenção eficaz, na melhoria desta capacidade 

motora e biológica, contribuindo para o aumento da massa muscular e da 

qualidade do músculo, constituindo-se, como um factor de redução dos processos 

de degeneração muscular, adiando, deste modo, a incapacidade física nos idosos. 

A WHO (1996), num documento sobre a actividade física e o envelhecimento 

destaca muitos dos benefícios da actividade física regular, na redução do risco de 

certas doenças, tais como, hipertensão arterial, doença arterial coronária e  

diabetes mellitus, entre outros. A nível social, diminui a dependência que o idoso 

tem dos outros, aumenta a autonomia, favorece as relações interpessoais bem 

como a integração num grupo. A nível psico-afectivo melhora o auto-conceito, 

aumenta a auto-estima, favorece uma melhor percepção da imagem corporal, 

atenua problemas de insónia, aumenta a sensação de bem-estar, melhora a auto-

confiança e diminui o stress, ansiedade e a depressão (Berger e McInmam, 1993; 

Matsudo, 1992; McAuley, 1995; Santos e Martinez, 2002; Queirós, Carral e 

Berrocal, 2004). 

Também noutro tipo de populações, mas especialmente nos idosos, a prática de 

exercício físico, quando realizada de forma sistemática e segundo determinados 

princípios, induz benefícios diversos, tais como: aumenta a esperança de vida 

(longevidade), reduz as taxas de morbilidade e mortalidade, diminui o número de 

medicamentos prescritos, melhora a capacidade fisiológica em portadores de  
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doenças crónicas, previne o declínio cognitivo, mantém ou melhora a capacidade 

funcional, reduz a frequência de quedas e fracturas, favorece a independência e 

autonomia, melhora a auto-estima e a imagem que o sujeito faz de si (benefícios 

psicológicos), favorece o contacto social e aumenta o prazer de viver (Buchner e 

Wagner, 1992; Elward e Larson, 1992; ACSM, 2000; Mazo et al. 2001). 

Deste modo, os benefícios evidenciam-se nos aspectos biológicos, psicológicos e 

sociais, e consequentemente na qualidade de vida do idoso. A implementação de 

programas de exercício físico na terceira idade, tem vindo a aumentar 

progressivamente, assim como o número de idosos que neles desejam participar.  

Manter uma vida activa é indubitavelmente um factor de grande importância, quer 

para a saúde, quer para o sentimento de bem-estar. 

Ao contrário do que tradicionalmente se pensava, a idade não pode ser uma 

barreira para a prática de exercício físico. Ninguém é demasiado velho para 

usufruir dos benefícios da actividade física regular (USDHHS, 1997). 

É crescente a atenção dada ao papel da actividade/exercício física para melhorar 

e manter a saúde e realçar tanto o funcionamento físico como cognitivo (Curtis et 

al., 2000). Estudos feitos em adultos idosos inactivos e activos, sugerem que a 

actividade física pode atenuar muito dos declínios em vários domínios da função 

física (Hughes et al., 2001). 

Géis (1996), menciona que quanto mais cedo se iniciar uma actividade física, 

maiores serão os benefícios preventivos na velhice. Do mesmo modo, diversos 

estudos referem que a prática do exercício influi directamente na saúde 

(Bohannon, et al., 1984).  

Muitos autores, têm referenciado a actividade física como um elemento fulcral 

para a manutenção da funcionalidade e saúde, minimizando os desgastes 

provenientes da idade, permitindo manter o convívio e os contactos sociais, 

esquecendo mais facilmente os problemas e as dificuldades da vida,  

possibilitando, deste modo, uma vida activa e muito mais feliz. (Okuma 1998). 
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Num estudo realizado por diferentes autores (Alves, Mota, Costa e Alves, 2003), 

com o objectivo de verificar o efeito da prática de hidroginástica sobre a aptidão 

física relacionada com a saúde, constituiu-se uma amostra de 74 mulheres idosas 

sedentárias, divididas por dois grupos de estudo (grupo experimental-37 senhoras, 

submetidas a um programa regular de hidroginástica, e outro grupo controlo, com 

o mesmo numero de sujeitos-37 idosas). Após três meses de prática, observou-se 

uma melhoria na capacidade de desempenho- do grupo experimental, no segundo 

momento de avaliação, quando comparados com os resultados do próprio grupo 

no pré-teste e com o grupo de controlo no pós-teste (p <0,05) - ao nível dos testes 

que avaliavam a força e resistência muscular, de ambos os membros - teste de 

flexão do antebraço e teste de levantar e sentar da cadeira - da bateria de Rikli e 

Jones (1999 a e b). 

A aptidão física e funcional assume neste escalão etário um papel de primordial 

importância já que está relacionado com a maior ou menor dificuldade para a 

realização autónoma das tarefas diárias (Ricki e Jones, 1999). Neste sentido, 

passamos a analisar os potenciais efeitos da actividade física regular na aptidão 

física e funcional dos idosos. 

 

2.4. Efeito da Actividade Física na Aptidão Física do Idoso 

A importância da actividade física no processo de envelhecimento é, hoje, 

inquestionável, reconhecida e bem documentada, quanto aos efeitos benéficos 

para a saúde, melhoria do bem-estar e consequente redução da morbilidade e 

mortalidade.  

O ser humano encontra-se na plenitude do seu desenvolvimento fisiológico, por 

volta do 25 anos de idade, apesar de com o passar dos anos a sua eficiência 

motora apresente, uma tendência progressiva à diminuição (Gabbard, 1996). 

Do ponto de vista fisiológico, o processo de envelhecimento, ocorre de forma 

gradual, contudo, não acontece necessariamente em paralelo com o avanço da 

idade cronológica. Este processo surge acompanhado por uma série de  
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modificações nos diferentes sistemas do organismo, seja a nível antropométrico, 

muscular, cardiovascular, pulmonar, neural ou de outras funções orgânicas que 

sofrem efeitos deletérios, além do declínio das capacidades funcionais e 

modificações no funcionamento fisiológico (McArdle et al., 1986; Skinner, 1991; 

Matsudo e Matsudo, 1993; Faro et al., 1999). 

Tal como descrito nos capítulos anteriores, são muitas, as alterações que ocorrem 

com o processo de senescência humana, estando associadas a diversas 

modificações físicas e orgânicas, progressivas e variáveis conforme os sujeitos. 

Vários são os estudos, longitudinais e transversais publicados, que evidenciam 

uma relação directa, proveniente das alterações que acontecem com a 

senescência e o declínio da aptidão física funcional dos idosos. Estas alterações 

estruturais e funcionais provocam um decréscimo progressivo das capacidades 

motoras, redução da força muscular, da flexibilidade, velocidade, agilidade, 

coordenação e equilíbrio, níveis de VO2 máximo e composição corporal (Marques, 

1996), e efeitos negativos, nomeadamente, ao nível da mobilidade funcional, 

limitando a capacidade de realizar um leque variado de actividades diárias 

(Rogers e Evans, 1993; Puggaard et al., 1999; Shephard, 1997; Kirkendall e 

Garret, 1998; Bemben, 1998; ACSM, 1998; Morey et al., 1998; Rikli e Jones  

1999, 2001; Botelho, 2002), bem como na dificuldade de manter um estilo de vida 

saudável (Marques, 1996). 

De acordo com Bouchard e Shephard (1994), existe uma relação de causa e 

efeito, entre a aptidão física, actividade física e a saúde. Isto é, a actividade física 

regular, influência directamente a actividade física habitual e esta, através da 

constante realização de actividades de vida diária, influência os níveis de aptidão 

física os quais, por sua vez, melhoram a funcionalidade de vida e saúde do 

indivíduo idoso que lhe permite ser mais activo (Gobbi, 1997; Hurley e Hagberg, 

1998). 

Os resultados de algumas pesquisas, sugerem que quanto mais activos são os 

indivíduos, mais aptos são e vice-versa (Haskell et al., 1995).  
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Pelo nosso trabalho de revisão, podemos constatar inúmeros estudos que relatam 

benefícios para a saúde, propiciados pela prática regular de actividade física, a 

diferentes níveis, nomeadamente: melhoria geral da aptidão física dos idosos 

(Puggaard, et al., 1994; Lord e Castell, 1994), desenvolvimento da força muscular 

(Fiatarone et al., 1990; Charette et al., 1991; Carvalho, 2002), flexibilidade 

(Farinatti et al., 1995), coordenação (Williams et al., 1998), equilíbrio (li et al., 

2001), resistência aeróbia (Falconio et al., 1994). A actividade física está, de igual 

modo, associada ao aumento da densidade mineral óssea (Nelson et al., 1994), 

bem como, contraria a acumulação de gordura associada ao processo de 

envelhecimento (Puggaard et al., 1999). 

Para além dos ganhos descritos, uma vida mais activa proporciona, uma vida mais 

saudável e, com mais qualidade a nível fisiológico, social e psicológico. 

Deste modo, a relação entre actividade física e aptidão física, no indivíduo idoso, 

centra-se fundamentalmente na questão da funcionalidade e na capacidade em 

permanecer independente (Guralnik, et al., 1989). De acordo com Spirduso 

(1995), para o idoso, a sua qualidade de vida está sempre relacionada à sua 

saúde, e à sua capacidade de realizar as tarefas do quotidiano de forma 

autonoma, com sentimento de bem-estar e satisfação. 

Deste modo, a aptidão física relacionada com a saúde, estará representada pelas 

componentes que têm cariz de parâmetro de boa saúde e/ou baixo risco para o 

desenvolvimento prematuro de doenças, especialmente as doenças associadas à 

inactividade física (McArdle, Katch, 1998; ACSM, 1999; 2000; Carvalho 2003). 

Assim, o aumento da actividade física como promotora da aptidão física e 

funcional, torna-se um dos objectivos da saúde pública, devendo ser promovida 

durante toda as fases de vida de cada indivíduo, e com particular importância, nos 

escalões de idades mais avançadas (Spirduso, 1995). 

Um estudo realizado em 74 mulheres idosas, sem actividade física regular, com o 

objectivo de verificar o efeito da prática de hidroginástica sobre a aptidão física do 

idoso associado à saúde; mediu a aptidão física funcional através do protocolo de  
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testes desenvolvido por Rikli e Jones (1999), com avaliações de força e 

resistência de membros inferiores (levantar e sentar na cadeira), força e 

resistência de membros superiores (flexão do antebraço), flexibilidade dos 

membros inferiores (sentado, alcançar os membros inferiores com as mãos), 

mobilidade física (velocidade, agilidade, equilíbrio: levantar e caminha 2,44m e 

voltar a sentar), flexibilidade dos membros superiores (alcançar as mãos atrás das 

costas) e resistência aeróbia (andar seis minutos). Foi ainda analisado o valor 

médio do IMC (Índice de Massa Corporal) das idosas, tendo sido consideradas 

como idosas obesas ou com sobrepeso. As principais conclusões deste trabalho, 

sugeriram que a prática de hidroginástica por mulheres idosas, sem exercício 

físico regular prévio, contribui para a melhoria da aptidão física relacionada com a 

saúde (Alves et al., 2003). 

Também, numa pesquisa realizada por Carvalho (2003), com o propósito de medir 

o perfil da aptidão física relacionado com saúde de indivíduos com idades 

compreendidas entre os 50 e os 86 anos de idade (n-979), praticantes de 

actividade física regular; analisando as seguintes variáveis: resistência cárdio - 

respiratória, força muscular, flexibilidade e composição corporal (Índice de massa 

corporal-IMC e relação cintura/anca-RCA) se verificou-se que, a prática regular de 

actividade física contribui como um factor de melhoria do perfil da aptidão física 

relacionado com a saúde. 

De igual modo, um estudo desenvolvido por Ilkiv (2005), com 40 indivíduos de 

idade igual ou superior a 60 anos, intervenientes num programa de actividade 

física regular, com o objectivo de avaliar a aptidão física de idosos e a sua 

influência na realização de actividades físicas diárias, analisou o IMC, a RCA, a 

força dos membros superiores, a força dos membros inferiores, equilíbrio 

avaliadas mediante a bateria de testes de Rikli e Jones (1999; 2001) e variáveis 

metabólicas, mostrou que um programa de actividade física regular, proporciona 

aos idosos um desempenho satisfatório em avaliações de aptidão física. 
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Segundo, Nieman (1999), os benefícios do desenvolvimento da força e da 

resistência muscular, associados à saúde, são o aumento da densidade óssea, do 

volume muscular, do tecido conjuntivo, da vascularização e da auto-estima. 

Apesar de não existir um consenso claro, a maioria dos diversos estudos 

realizados em indivíduos idosos, com o objectivo de analisar os efeitos da 

actividade física regular nas diferentes componentes da aptidão física, em ambos 

os sexos, que adoptaram para a avaliação da aptidão física funcional o protocolo 

de testes desenvolvido por Rikli e Jones (1999, 2001), verificou-se que a 

actividade física pode exercer efeitos positivos sobre a aptidão física dos idosos 

relacionados com a saúde. 

Deste modo, com a prática regular de actividade física, é possível promover 

alterações do IMC e RCA, da força dos membros superiores (MS) e membros 

inferiores (MI) desenvolvimento da flexibilidade dos membros superiores e 

inferiores e melhorias ao nível da velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico e 

ganhos substanciais ao nível da resistência cardiovascular. 

A multiplicidade de estudos realizados sobre a influência da actividade física, 

regular e sistemática, nos valores de flexibilidade em idosos, mostraram que 

exercícios adequados, mobilizando as articulações na sua amplitude máxima, 

contribuem para o aumento dos níveis de flexibilidade (Rider e Daly, 1991; 

Puggaard et al., 1994; Farinatti et al., 1995). 

Segundo Farinatti et al (1995), a flexibilidade é um dos parâmetros da aptidão 

física, mais afectado pela ausência de movimento. No estudo que realizou, sobre 

o efeito de um programa de treino de flexibilidade com duração de 8 semanas, 

demonstrou que ocorreram ganhos significativos de flexibilidade, nos movimentos 

que envolveram as articulações tíbio-társica e joelho (perna e pé), da cintura 

pélvica (anca e tronco) e articulação escapulo-umeral (ombro), com excepção do 

punho-cotovelo. 

Porém, Puggard et al. (1994), num estudo que realizaram sobre o efeito de um 

programa de actividade física, nas diferentes componentes da aptidão física de  
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idosos, demonstraram que as mulheres, podem melhorar a coordenação através 

do processo de treino. Referiram ainda, que esta melhoria parece estar 

relacionada com o aumento da força muscular, pois observaram uma correlação 

positiva entre a força de preensão da mão e a coordenação. 

Num estudo realizado por Williams et al (1998), com o objectivo de verificar as 

alterações dos padrões motores na coordenação multi-segmentar, em adultos 

idosos autónomos e activos, com idades compreendidas entre os 62-81 anos, 

observou-se o lançamento de uma bola executado com o braço acima do ombro. 

Todos os sujeitos referiram não terem praticado o lançamento durante muitos 

anos. 

Em oposição aos padrões associados à idade, nesta investigação, foram 

observados pequenos declínios em formas de movimento. Os resultados 

sugeriram de igual modo, que os praticantes idosos coordenavam os seus 

movimentos de forma similar aos dos jovens participantes, mas controlados de 

maneira diferente. As alterações observadas nesta investigação, sugerem que a 

execução de, pelo menos algumas destrezas, é mais estável do que assumido 

tradicionalmente. 

Num estudo realizado por Botelho (2002), sobre os níveis de aptidão física de 

adultos idosos, de ambos os sexos, não foram observadas melhorias significativas 

ao nível da velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico, tanto no sexo masculino, 

como feminino. 

Vários estudos referem que, com o avanço da idade, existe um decréscimo ao 

nível da velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico. Contudo Lord e Castell (1994) 

e Puggaard et al (1994), encontraram melhorias, após a aplicação de um 

programa de actividade física, durante 10 semanas, na velocidade de reacção e 

equilíbrio dos idosos. 

Deste modo, a possibilidade de existirem melhorias nas mulheres, com a prática 

regular de actividade física é menor uma vez que evidenciam valores iniciais de 

flexibilidade, quando comparadas com os homens, substancialmente superiores.  
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Assim, os resultados mostraram que o programa apenas produziu efeitos e 

melhorias, substanciais, no grupo dos homens. Contrariamente ao referido, no 

estudo desenvolvido por Farinatti et al (1995), sobre o efeito de um programa de 

treino de flexibilidade, em mulheres idosas, constataram-se aumentos 

significativos de flexibilidade. 

Em suma, a redução da flexibilidade que ocorre com a senescência, pode ser 

minimizada com a elevação dos níveis de actividade física habitual e com a prática 

regular e sistemática de exercício físico adequado. 

Num estudo realizado por Botelho (2002), sobre os níveis de aptidão física de 

adultos idosos, de ambos os sexos, verificou-se, que as mulheres, com o avançar 

da idade, apresentam resultados, significativamente, superiores aos dos homens 

(Bell e Hoshizaki, 1981). Deste modo, a possibilidade de existirem melhorias nas 

mulheres, com a prática regular de actividade física é menor uma vez que 

evidenciam valores iniciais de flexibilidade, quando comparadas com os homens, 

substancialmente superiores. Assim, os resultados mostraram que o programa 

apenas produziu efeitos e melhorias, substanciais, no grupo dos homens. 

Contrariamente ao referido, no estudo desenvolvido por Farinatti et al (1995), 

sobre o efeito de um programa de treino de flexibilidade, em mulheres idosas, 

constataram-se aumentos significativos de flexibilidade. 

Em suma, a redução da flexibilidade que ocorre com a senescência, pode ser 

minimizada com a elevação dos níveis de actividade física habitual e com a prática 

regular e sistemática de exercício físico adequado. 

Segundo Hong et al. (2000), o equilíbrio estático e dinâmico dos idosos que 

participam em programas de actividade física, evidencia melhores índices quando 

comparados com aqueles que não fazem exercício. O avançar da idade e a 

inactividade, influenciam o declínio do controlo postural, aumentando a propensão 

e o risco de ocorrência de quedas (Botelho, 2002). 

Estudos realizados neste domínio, sugerem que programas de exercício que 

elevam os níveis de força, mantêm o peso e a composição corporal, tornam a  
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locomoção mais eficiente e eficaz, melhoram o equilíbrio e também, contribuem 

para a diminuição do número de quedas (Spirduso, 1995). Li et al, (2001), 

consideram o exercício de Tai Chi Chuan, benéfico para a função cardio-

respiratória, flexibilidade, controlo do equilíbrio, aumento da força muscular, 

melhoria da capacidade imunológica e do controlo mental, reduzindo o risco de 

quedas, entre os idosos. 

O contributo do exercício físico na melhoria do equilíbrio, segundo Spirduso 

(1995), manifesta-se ainda, de outras formas: interfere positivamente nos reflexos, 

melhora a forma de andar, aumenta a flexibilidade, melhora a mobilidade, diminui 

o risco de doenças cardiovasculares, reduz o risco de hipotonia postural, contribui 

para a diminuição da utilização de fármacos, reduz a insónia e eleva a auto-

confiança. 

Alguns autores, consideram que o declínio da coordenação motora, que ocorre 

com o processo de senescência, pode ser retardado através de treino sistemático 

(Appel e Mota, 1991). 

Num estudo de revisão, protagonizado por Nieman (1999), verificou-se que 

indivíduos treinados, ao nível aeróbio, apresentam menor risco de ocorrência de 

doenças coronárias, acidentes vasculares cerebrais, de diferentes tipos de cancro, 

diabetes, hipertensão arterial, obesidade, osteoporose, depressão e ansiedade. 

O exercício físico, embora, não impeça as perdas do VO2 máx., associadas à 

idade, pode alterar os seus níveis, reduzindo ou prevenindo os decréscimos 

associados à senescência e melhorar o sistema cardiovascular, cárdio-

respiratório, músculo-esquelético e endócrino-metabólico. Elevando, deste modo, 

a capacidade funcional dos idosos (Falconio et al., 1995; Spirduso, 1995; ACSM, 

1998a). 

Hawkins et al. (2001), efectuaram um trabalho, com o objectivo de estudar as 

alterações, longitudinais, que ocorrem ao nível do VO2 máx. e da frequência 

cardíaca máxima, em corredores de fundo - de ambos os sexos - com volumes de 

treino diferenciado e escalões etários distintos. Os resultados sugerem, que o  
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VO2máx. decai, tanto nos sujeitos masculinos, como femininos, e à mesma 

proporção, que nos idosos sedentários. Referem ainda, que os homens tendem a 

ter uma perda mais acentuada, a partir dos 70 anos. E que a redução do 

decréscimo da frequência cardíaca máxima ocorre, de igual modo, em ambos os 

sexos independentemente, do género. 

Segundo Pereira (1997a), a melhoria do VO2 máx., através de programas 

regulares de actividade física, só é conseguida através da aplicação de esforços 

de intensidade elevada (superior a 60% - 70%, do VO2 máx.). 

Num estudo realizado por Falconio et al (1994), observou-se que programas de 

exercício de marcha, aplicados a indivíduos idosos sedentários, com intensidade 

moderada, produzem efeitos benéficos ao nível cardiovascular, elevando o VO2 

máx., promovendo uma resposta adaptativa positiva, como resposta ao exercício. 

Diversos estudos, referem que o treino de resistência aeróbia, em idosos, favorece 

os mecanismos cárdio-respiratórios, como também, possibilita aumentar a massa 

muscular, e consequentemente, favorecer a possibilidade de execução das tarefas 

simples e complexas do dia-a-dia (Hunter et al., 2001). Do mesmo modo, idosos 

com doença coronária, sujeitos a um programa de treino de resistência aeróbia, 

toleram uma intensidade de treino, baixa a moderada, contudo suficiente para 

provocar melhorias nos múltiplos domínios desta capacidade funcional (Brochu et 

al., 2002). 

Os benefícios provenientes da actividade física em idosos, são diversos e incluem 

adaptações, tais como: elevar o volume sistólico (favorece a manutenção do 

rendimento cardíaco), aumento do VO2máx., aumento do volume sanguíneo total 

e do tónus das veias periféricas (reduz as resistências periféricas), decréscimo da 

frequência cardíaca de repouso (alonga o enchimento diastólico do ventrículo) e 

aumento dos lípidos HDL e possível redução dos lípidos LDL (Spirduso, 1995). 

Muitos estudos, têm sido desenvolvidos na tentativa de analisar estas variáveis 

em diferentes tipos de exercício físico. Grandes alterações na pressão arterial e na 

frequência cardíaca, podem estar associados, não somente, a situações de stress  
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provocadas pelo esforço, mas também, a distúrbios cardiovasculares que, se não 

forem previamente diagnosticados podem vir a colocar em risco a integridade 

física do indivíduo, fundamentalmente em exercícios realizados sob intensidades 

elevadas (Fleck e Dean, 1987; Hagberg, 1990). 

Nos indivíduos hipertensos, a prática regular de actividade física surge como 

potenciadora de saúde. Hoje, existem muitas evidências científicas que mostram a 

influência, positiva da prática regular de actividade física aeróbia, como tratamento 

não farmacológico para a diminuição da PA de indivíduos hipertensos (1993). 

Simões (1996), reforça a ideia descrita anteriormente e acrescenta que o exercício 

físico regular reduz a PA, além de produzir benefícios adicionais, tais como, 

diminuição do peso corporal e acção coadjuvante no tratamento das dislipidemias, 

da resistência à insulina, do abandono do tabagismo e do controlo do stress. 

Contribuindo ainda, para a redução do risco de indivíduos normotensos 

desenvolverem hipertensão arterial. 

Contudo, o exercício físico realizado com o intuito de reduzir a PA, de indivíduos 

hipertensos, deve ser do tipo aeróbio (caminhar, correr, dançar, pedalar, nadar e a 

hidroginástica), que coloque em acção grandes grupos musculares e seja 

realizado periodicamente, com uma frequência de três a cinco vezes por semana, 

duração de 30 a 45 minutos por sessão, com uma intensidade leve a moderada, 

entre 50% e 70% da frequência cardíaca de reserva, ou entre 59% e 70%, do VO2 

máx. (Gallo, 1997). 

De acordo com o referido autor, exercícios de respiração lenta e profunda, 

técnicas de relaxamento e de alongamento muscular ajudam a relaxar e são 

capazes de baixar a pressão arterial não muito elevada. 

Na prova de caminhar durante 6 minutos, a distância média percorrida foi de 

513,0m ± 83,6, para o grupo experimental, e de 338,0m ± 73,6, para o grupo 

controlo. 

No trabalho desenvolvido por Carvalho (2003), a maior parte dos idosos, 

apresentou valores idênticos ou superiores, aos apontados para cada escalão  
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etário, de acordo com Rikli e Jones (1999a e 1999b; 2001). Exceptuando os 

homens na faixa etária dos 60 a 64 anos. A média do total dos indivíduos 

constituintes da amostra, no teste de caminhar durante 6 minutos foi 518,8m ± 

77,6 (mínimo de 239m e máximo de 818,4m). Observando os mesmos 

indicadores, para o sexo masculino, a média verificada foi de 564,51m ± 75,8 

(mínimo de 300,0m e máximo de 791,0m). Para o sexo feminino, o valor médio foi 

de 503,7m ± 72,1, (máximo 818,4m e mínimo 239,0m). 

Relativamente à FC, registada na prova de caminhar durante seis minutos, para o 

total de indivíduos estudados, o mesmo autor, obteve um valor médio de 125 bpm 

± 19,0 (mínimo de 53bpm e máximo de 198bpm). Quanto ao género, os homens 

apresentaram valores médios de 124bpm ± 19,0 (mínimo 80bpm e máximo 

198bpm). Nas mulheres os valores médios registados foram de 125bpm ± 20,0 

(mínimo 53bpm e máximo 198bpm). 
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                                                                                                                   Conclusão 

Ser-se velho era ser-se sábio,  

era ter-se a mais valia do tempo,  

que fazia do velho o conselheiro, o amigo...  

a memória das gerações. 

 (Costa, 1999) 

 

 

Conclusão 

Desde tempos perdidos no passado, que a problemática do envelhecimento tem 

sido assunto do âmbito filosófico. Disse Platão que toda a "filosofia é uma 

meditação relacionada com a morte". As terapias propostas eram, e foram através 

dos tempos, alicerçadas em crenças mágicas e obscuras e reduzidas a elixires de 

juventude que visavam suprimir os efeitos do curso da idade (Gyll, 1998). 

Em Portugal, é na década de 50, com o pioneiro José Reis, que começam a surgir 

as primeiras preocupações geriátricas. Apesar do esforço e da sua persistência 

para impulsionar o interesse por uma nova doutrina médica - a Geriatria - a favor 

dos seres humanos até então singularmente negligenciados, continuou a ser 

pensada segundo modelos tradicionais de prevenção, de diagnóstico, de 

tratamento e de prognóstico, e muito poucas vezes de reabilitação. 

O aumento da longevidade e dos aspectos a ela inerentes fazem do fenómeno 

envelhecimento uma questão de estudo actual, que merece uma reflexão mais 

aprofundada do ponto de vista da saúde. 

Pensou-se durante muito tempo que a "explosão demográfica da terceira idade" 

era uma consequência directa do aumento da esperança média de vida. No 

entanto, esta hipótese não foi confirmada porque actualmente se sabe que para 

além do aumento da esperança média de vida o declínio da natalidade é um factor 

igualmente relevante (Nazareth, 1994).  

Este fenómeno é cada vez mais evidente nas sociedades contemporâneas, na 

qual se inclui Portugal. 
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O tema "envelhecimento" tem sido alvo de estudos de pesquisadores e 

profissionais e vem desencadeando a produção de conhecimentos que contribui 

significativamente para a melhoria da qualidade de vida de pessoas que alcançam 

esta etapa da vida.  

Com o aumento da esperança média de vida, é possível aumentar o tempo 

efectivo da vida e consequentemente, possibilitar por mais tempo a capacidade de 

realizar e concretizar projectos de vida. 

Contudo, para que tal aconteça, é necessário que a velhice seja vivida com 

qualidade e saúde. Ou seja, ao aumento da longevidade deve corresponder uma 

vida autónoma, saudável e com qualidade. 

Não se deve prolongar apenas os anos à vida mas vida aos anos e de preferência, 

de um modo activo, saudável e funcional, pois tudo termina quando um indivíduo 

pára, adoece, a ponto de perder a sua independência e capacidade de realizar 

actividades básicas de vida diária, tornando-se deste modo, dependente da 

assistência de outros. 

Assim, é importante a manutenção de uma vida activa, que inclua programas de 

actividade física regular e orientada, capazes de diminuir e prevenir doenças, 

influenciar positivamente, as componentes da aptidão física funcional, e 

consequentemente a realização das actividades de vida diária, prevenindo a 

incapacidade e a dependência, nos últimos anos de vida. 

O que vem acontecendo ultimamente, no segmento da terceira idade, é uma 

sensível mudança em relação às atitudes e aos comportamentos. De pessoas 

inertes, passivas e dependentes transformam-se em pessoas actuantes, bem 

resolvidas e autónomas. Este modo de ser é classificado pelos profissionais de 

saúde como “envelhecimento activo”. 

O envelhecimento activo é uma terminologia indicada pela ONU (Organização das 

Nações Unidas) para as políticas públicas relacionadas ao envelhecimento. Ela 

estabelece a optimização das oportunidades de saúde a fim de aumentar a 

qualidade de vida, conforme as pessoas envelhecem. Envelhecer, portanto, é um  
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processo natural, todavia, isso não supõe que o idoso esteja determinado à 

ausência de saúde ou à falta de acesso aos meios necessários que possibilitem o 

usufruto de qualidade de vida. 

É importante que as pessoas que estão na terceira idade procurem ter como meta 

um estilo de vida activo. Neste sentido, é necessário um tipo de actividade que 

lhes dê prazer, divertimento e satisfação.  

Em relação às actividades físicas, e em concordância com a revisão bibliográfica 

por nós efectuada, elas representam uma importante aliada na manutenção da 

capacidade orgânica e funcional durante o processo de envelhecimento. 

Na prática de actividades físicas, vários benefícios são adquiridos a nível físico, 

fisiológico, psicológico e social. Neste estudo cumpre-nos destacar os benefícios 

em termos das diferentes capacidades físicas que são determinantes para a 

realização autónoma das diferentes tarefas diárias, nomeadamente a força 

muscular, o equilíbrio e agilidade, a flexibilidade e resistência aeróbia. 

Para além disso e associado a estes benefícios das diferentes componentes da 

aptidão física e funcional, o exercício físico ajuda no controle ou redução das 

repercussões de doenças crónicodegenerativas, tais como, doenças 

cardiovasculares, diabetes tipo II, obesidade, artrite, osteoporose.  

Por outro lado, ao aumentar a funcionalidade diária, o exercício permite aumentar 

a auto-estima e auto-conceito, aumentando deste modo o bem-estar geral, com 

menor tendência para estados depressivos e ansiosos típicos deste escalão 

etário. Uma pessoa que recupera a autonomia, a auto-estima e a vontade de viver, 

muda não somente a sua vida, mas também de pessoas da sua família com as 

quais convive. 

As pesquisas mostram que as pessoas que tem o hábito de participar de 

programas de actividades físicas, sistematizado e controlado, reduzem em torno 

de 25% as doenças de natureza cardiovasculares, 10% dos casos de acidente 

vascular cerebral, de doenças de causa respiratória crónica e, ainda, dos 

distúrbios mentais. Talvez o aspecto mais importante refere-se ao aumento de  
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10% para 30% do número de pessoas capazes de cuidar de si mesma.  

Assim, e tendo por base a bibliografia por nós consultada, podemos concluir que 

os benefícios da prática regular de actividade física são múltiplos, e vão desde a 

melhoria das capacidades físicas e dos sistemas fisiológicos deterioradas pela 

idade, até aos aspectos psicológicos (auto-estima e auto-conceito). Todos estes 

benefícios físicos, fisiológicos, psicológicos e mesmo sociais permitem aumentar a 

funcionalidade, combater a inactividade, e reduzir a quantidade e gravidade das 

patologias associadas ao envelhecimento e/ou inactividade física. 

Concluímos que, a prática regular de actividade física é uma estratégia 

preponderante na prevenção de incapacidades, permitindo ao idoso ter uma vida 

mais saudável, autónomo e com melhor qualidade de vida. 
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