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Do mais puro

  

 

eu acho que isto faz muito bem ao sistema. Gosto mais quando estão mais 

amigas mas quando está menos gente, a bem dizer, trabalha-se mais. Assim 

temos mais fogo para aguentar a vida.

 

Anónimo, acerca da actividade física   

ao mais profundo

  

 

se não é divertido, se não traz alegria, então não se faz. A Alegria é o ponto de 

partida para a Saúde e a Felicidade.

 

In The Secret     

E o que é a Actividade Física na Terceira Idade senão Alegria, Amor 

Liberdade, Felicidade e Riso. Alegria pelo seu aspecto lúdico; Amor, pela 

presença de pessoas, que apesar de se conhecerem há pouco tempo já se 

gostam e preocupam, além de preencherem muitas vezes o vazio da família; 

Liberdade, por dar a oportunidade de reduzir ou mesmo retardar o grau de 

dependência física; Felicidade por dar a perceber aos idosos que ainda têm uma 

vida e que ainda poderão concretizar sonhos e projectos não terminados no 

passado; e por último o Riso pelo convívio com pessoas que ainda têm muito para 

dar.   

A todos eles
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RESUMO   

O presente estudo pretendeu investigar a intensidade de esforço numa aula 

de hidroginástica em idosos institucionalizados e não institucionalizados de ambos 

os sexos.  

A amostra foi constituída por 16 indivíduos idosos praticantes de 

hidroginástica, 8 institucionalizados (idade média = 81 5,3 anos; altura média = 

1,61 0,7 m e peso médio=79 11,9 kg) e 8 não institucionalizados ((idade média = 

71 3,3 anos; altura média = 1,67 0,1 m e peso médio=80 12,8 kg).  

Para avaliar a intensidade de esforço, foram monitorizadas as sessões de 

exercício através de um cardiofrequencimetro portátil, Team System , cujo 

emissor se encontrava fixo num cinto colocado à volta do tronco. Registou-se os 

valores da FC de 15 em 15 segundos.  

Os principais resultados obtidos permitiram constatar que apenas a FCmax 

teve diferenças significativas, sendo o grupo não institucionalizado o que 

apresentou valores mais altos (109,9bpm). Relativamente aos outros parâmetros 

da FC, as diferenças não foram significativas. Os valores da FC foram divididos 

em 5 intervalos. Entre os dois grupos não há diferenças significativas em nenhum 

dos intervalos. Constatou-se ainda que a intensidade média de uma aula de 

hidroginástica para o GI foi de 52,7 7,8% e para o GNI foi de 53,8 5,2%, sendo a 

média total de 53,3 6,4% da FCmax.   

Conclui-se que a aula de hidroginástica não parece ser suficientemente 

intensa para induzir melhoras no sistema cardiovascular e que a 

institucionalização não interfere na avaliação da intensidade de esforço.     

PALAVRAS-CHAVE: HIDROGINÁSTICA; INTENSIDADE DE ESFORÇO; 

FREQUÊNCIA CARDÍACA; IDOSOS; INSTITUCIONALIZAÇÃO. 
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ABSTRACT    

The objective of this studies is to investigate the intensity of the effort in a 

hidrogymnastics class in institutionalized and non institutionalized old people of 

both genders.  

The participants of the sample consisted of 16 old people who practise 

hidrogymnastics, 8 institutionalised (average age = 81 5,3 years; average high = 

1,61 0,7 m and average weight = 79 11,9 Kg) and 8 non institutionalized 

(average age = 71 3,3 years; average high = 1,67 0,1 m and average weight = 

780 11,9 Kg).  

To measure the intensity of the effort, the sessions of exercise were 

monitored trough o portable cardio frequencimetro, Team system , whose 

transmitter was fixed on a belt around the body of the individual. The FC s values 

were registed every 15 seconds.  

The main results obtained allowed us to find out that only the FCmax had 

significant differences, being the non-institutionalized group which presented the 

highest values(109,9 bpm). Relatively of the other parameters of the FC, the 

differences weren t significant. The FC s values were divided in 5 intervals. 

Between the two groups there aren t significant differences in any  of the intervals. 

We also find out that the average intensity of the hidrogymnastics class to the GI 

was of 52,7 7,8% and to the GNI was of  53,8 5,2%, the total average was of  

53,3 6,4% of the FCmax.   

We can conclude that the hidrogymnastics class isn t intense enough to 

induce good results in the cardiovascular system and the institucionalization 

doesn t interfere in the measurement of the efforts intensity.   

KEY-WORDS: HIDROGYMNASTICS; EFFORT INTENSITY; CARDIO 

FREQUENCY; OLD PEOPLE; INSTITUCIONALIZATION.   
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RESUMÉ   

La présente etude a prétendu enquêter l intensité d effort dans une leçon de 

hydrogymnastique chez les personnes agées institutiionalisées et non 

institutionalisées dans les deux sexes.  

Des exemples ont été fait avec 16 personnes agées pratiquant 

l hydrogymnastique, 8 institutionalisées (âge en moyenne = 81 5,3 ans; l hauteur 

en moyenne = 1,61 0,7m et le poids moyen = 79 11,9 Kg) et 8 non institut 

ionalisées âge en moyenne = 71 3,3 ans; l hauteur en moyenne = 1,67 0,1m et le 

poids moyenne = 80 12,8 Kg).  

Pour évaluer l intensité d effort on a monotorisée quelques exercices a 

travers d un cardiofréquencimètre portable, « Team System » , dont l emisseur se 

trouvait fixe dans une cinture placée autour de la taille de l individu. On a registré 

les valeurs de FC de 15 en 15 secondes  

Les principaux resultats obtenus ont permis de constater que seulement la 

FCmax nous  donne des resultats plus elevés (109,9 bpm). A l egard des autres 

paramètre de FC, les differences n ont pas été significatives. Les valeurs de FC  

ont eté divisées en 5 intervalles. Entre les deux groupes il n y a pas de difference 

significatives dans aucuns des intervalles.  

On a constater malgré l intensité moyenne d une preuve de 

hydrogymnastique de GI est de 52,7 7,8%;  de GNI est de 53,8 5,2%, ce qui nous 

donne une moyenne total de 53,3 6,4% du Fcmax.   

Nous avons  conclu que les épreuves de hydrogymnastique ne semble pas 

être suffisament intense pour des améliorations dans le système cardiovasculaire 

et que l institutionalization ne interfere dans l évaluation de l itensité d effort.    

MOTS-PASSE : HYDROGYMNASTIQUE ; INTENSITÉ DE L ÉFFORT ; 

FRÉQUENCE CARDIAQUE  ; AGÉES ; INSTITUTIONALIZATION   
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1.INTRODUÇÃO   

O envelhecimento mundial é um dos fenómenos com maior evidência nos 

dias de hoje, particularmente nos países desenvolvidos. Portugal acompanha esta 

tendência. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE) após uma breve 

analise demográfica sobre o envelhecimento entre 1960 e 2004, a população 

idosa mais que duplicou, sendo estimável que quase duplique até 2050 (INE, 

2004). Portugal sofrerá um agravamento do envelhecimento, com o aumento da 

população idosa, sendo a esperança média de vida de 74,9 anos para os homens 

e 81,4 para as mulheres (INE, 2006). Todavia, infelizmente este aumento da 

esperança média de vida, traduzida num envelhecimento da população, nem 

sempre é acompanhado por uma boa Qualidade de Vida (QV). O envelhecimento 

tem sido descrito como um processo ou conjunto de processos, inerente a todos 

os seres vivos e que se exprime pela perda de capacidade de adaptação e pela 

diminuição de funcionalidade (Spirduso et al., 2005). Ou seja, o envelhecimento 

está associado a uma série de alterações a diferentes níveis que se repercutem 

na funcionalidade, autonomia, saúde e qualidade de vida do idoso. 

O processo de envelhecimento é dinâmico e progressivo com modificações 

tanto morfológicas como funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam a 

progressiva perda de capacidade de adaptação ao meio ambiente proporcionando 

uma maior incidência de processos patológicos (Meireles, 1999),  

As disfunções orgânicas e funcionais que afectam o idoso a diferentes 

níveis são várias, das quais se salientam de forma resumida as seguintes: 

cardiovasculares (arterio-coronárias e hipertensão), respiratórias (doença 

pulmonar obstrutiva crónica 

 

DPOC, asma, bronquite crónica e enfisema), 

músculo-esqueléticas (artrose, artrite reumatóide e dores lombares); neurológicas 

(Parkinson e Alzheimer), metabólicas (diabetes, obesidade e osteoporose) e 

sensoriais (desordens visuais e auditivas) e ainda a incontinência urinária (Mazo et 

al, 2001).   
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Portanto, a melhoria da Qualidade de Vida (QV) durante a velhice é um dos 

principais desafios do séc. XXl. A medicina não pode fazer tudo sozinha. A maior 

fatia de responsabilidade está na própria pessoa, no seu estilo de vida. Entre 

outros aspectos, os padrões de Actividade Física (AF) tem assumido um papel de 

destaque no que respeita ao estilo de vida saudável da pessoa idosa (Carvalho 

2006). Um nível mínimo de força muscular, coordenação, flexibilidade e equilíbrio 

são indispensáveis para desempenhar as tarefas do dia-a-dia. 

O declínio destas capacidades físicas, não se deve somente ao processo 

de envelhecimento, mas também à inactividade provocada pela vida sedentária do 

idoso. Muitas das causas associadas á diminuição funcional do indivíduo deve-se 

à ausência de estimulação ou ao desuso (Spirduso et al., 2005). 

Assim, para além de afectar negativamente a saúde dos idosos, muitas das 

alterações associadas ao processo de envelhecimento tem uma repercussão 

evidente sobre a funcionalidade e autonomia dos idosos (Spirduso et al., 2005). 

Segundo este autor, 25% da população idosa mundial é dependente de outros na 

realização de tarefas do seu dia-a-dia.  

Actualmente, a probabilidade do indivíduo vir a ser dependente dos outros é 

uma condição muito comum nos escalões etários mais velhos (Santos, 1996). A 

passividade e a imobilidade são dois comportamentos associados aos idosos 

criando tipos de padrões e estereótipos que determinam frequentemente a forma 

de agir. Este sedentarismo é na generalidade, mais o resultado de imposições 

sociais e culturais do que uma incapacidade funcional da sua sustentação 

(Spirduso, 2005).  

Associado a este perda de autonomia, o número de idosos 

institucionalizados tem vindo a aumentar, quer em lares, quer em centros de dia 

ou casas de repouso. Em Portugal, cerca de 33% dos utentes ligados a 

estabelecimentos de segurança social, são idosos, nomeadamente 12% em lares, 

11% em apoio domiciliário e 10% em centros de dia (Censos, 2001).   

Henry et al., (2001) referem que viver na comunidade ou em instituições 

são dois estilos de vida bastante diferentes. A situação dos idosos a viverem em 
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instituições torna-se mais grave em comparação com os idosos a viverem em 

comunidade, visto os níveis de AF diária, indispensável para a saúde, 

funcionalidade e QV do idoso, serem mais baixos nos primeiros. Apesar de, 

muitas vezes, os idosos serem institucionalizados ainda com um nível de 

autonomia bastante elevado, têm tendência para se tornarem inactivos, uma vez 

que lhes são retiradas muitas tarefas do dia a dia e as oportunidades que lhes são 

proporcionadas por estas instituições no sentido de terem um estilo de vida activo 

são limitadas (Garcia, 1999; Henry et al., 2001).  

Assim, tendo em vista a baixa de AF dos idosos institucionalizados 

comparativamente àqueles que estão inseridos na comunidade, torna-se urgente a 

implementação de programas de AF direccionada para todas as idades, com 

particular ênfase nos lares e centros de dia (Schoeder et al., 1998).  

Para Mota et al (1993), o envelhecimento é um processo progressivo e 

irreversível que ocorre em todos os indivíduos, sendo a AF um factor de risco 

modificável que apresenta uma boa correlação com um bom estado funcional e a 

manutenção da QV do idoso.  

O papel do exercício físico (EF) para idosos surge da necessidade da 

sociedade dar oportunidades de educação ao longo de toda a vida e a todos os 

cidadãos, para que possam acompanhar e adaptar-se constantemente às 

transformações sociais, assegurando a manutenção das suas capacidades físicas, 

psíquicas e intelectuais e a sua participação na vida colectiva, inclusive depois de 

deixarem a fase do trabalho. Isso no entendimento de Palma (2000), é possível 

através da educação permanente. A promoção da saúde deveria, então, englobar 

um conjunto de estratégias como a melhoria das condições sócio-ambientais e o 

incremento de informação, visando facilitar a adopção de modos de vida 

saudáveis. Deve-se maximizar as oportunidades das pessoas controlarem as suas 

vidas (Downie et al., 1991) 

O empenho da sociedade civil (Autarquias e Instituições) e comunidade 

científica torna-se, então impreterível, para tornar a vida dos idosos activa, apesar 

das patologias degenerativas próprias desta idade. 

Em Portugal, a Direcção-geral de Saúde, no âmbito do Plano Nacional de 
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Saúde 2004-2010, criou um programa nacional para a saúde das pessoas idosas, 

inspirado nas recomendações sobre a Política para a população idosa, 

nomeadamente no plano internacional para o envelhecimento 2002 (MS 

 
DGS, 

2004). Este programa entre outras medidas enfoca o papel determinante do EF 

para estes escalões etários mais velhos como forma de melhorar a QV, assim 

como a integração social.  

A investigação mostrou que o EF desempenha um papel importante na 

manutenção da saúde cardiovascular, da força muscular, da resistência, do 

equilíbrio, da flexibilidade e da coordenação neuromuscular. O grande desafio no 

futuro para os investigadores é determinar como é que uma população idosa, que 

reconhece os benefícios do exercício e continua a ser sedentária, pode ser 

transformada numa população que adopta níveis adequados de AF nos seus 

estilos de vida (Spirduso, 1994). 

Neste contexto torna-se indispensável a prática de EF, pois para além de 

proporcionar um nível adequado de saúde e condição física, combate o stress e a 

depressão (ACSM; 1998). 

Todavia, para serem obtidos os benefícios inerentes à prática de EF este 

tem de ser feito de uma forma regular e orientada segundo determinados 

princípios (ACSM; 1998), particularmente no que se refere ao tipo, volume, 

frequência e intensidade do treino. Este aspecto torna-se ainda mais importante 

quando falamos dos riscos do EF associado a este escalão etário pois a 

população em causa para além de uma menor Aptidão Física (ApF) possui, na 

generalidade dos casos, patologias crónico-degenerativas que importa ter em 

consideração (Mota et al, 1993). 

Por outro lado, a motivação para a prática é também ela determinante, quer 

para o seu início, quer para a sua continuidade. Neste sentido, as actividades 

físicas de grupo como a ginástica de manutenção e a hidroginástica, tem 

assumido uma importância crescente na nossa sociedade, particularmente junto 

dos escalões etários mais velhos. Esta pesquisa justifica-se assim pela 

importância de realizar estudos sobre a intensidade de esforço em aulas de 

terceira idade, uma vez que se trata de uma faixa etária em que a sua história de 
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vida deve influenciar a escolha dos exercícios, os problemas de saúde que os 

afectam, a motivação para a prática de AF, o conhecimento dos seus benefícios e 

a consciência dos seus limites. 

Neste sentido, considerando por um lado, a população em questão, e por 

outro as propriedades da água, coloca-se a questão: serão as aulas de 

hidroginástica suficientemente intensas do ponto de vista cardiovascular? Será 

que a institucionalização é um factor que interfere na avaliação da intensidade de 

esforço do idoso? 

O objectivo deste estudo visa avaliar a intensidade de esforço (IE) na 

realização dos exercícios em aulas de hidroginástica comparando os resultados 

entre os grupos de idosos institucionalizados e não institucionalizado.                     
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2.REVISÃO DA LITERATURA  

2.1 ENVELHECIMENTO E SUAS ALTERAÇÕES  

Definir envelhecimento é, ainda hoje em dia, pouco consensual. Segundo 

Spirduso et al. (2005), o envelhecimento constitui um processo inerente a todo o 

ciclo de vida e que se caracteriza por ser um complexo processo de regressão, 

observável em todos os seres vivos, que se expressa pela perda de capacidade 

de adaptação e pela diminuição da funcionalidade ao longo da vida. Apesar de 

não estar exactamente claro como o nosso corpo envelhece, os seguintes factores 

tem sido indicados como potenciais influenciadores do envelhecimento (Kruel, 

2001): o tempo, a hereditariedade, o meio ambiente, a dieta, o estilo de vida e o 

nível de AF.  

O processo de envelhecimento, segundo Brissos (1992), é complexo e 

difere de indivíduo para indivíduo, sendo aquele condicionado por factores 

intrínsecos (de ordem genética) e extrínsecos, no qual o meio físico e social 

envolvente têm primordial importância.  

  Pires et al. (2002) consideram que a velhice é sempre vista como um 

período de decadência física e mental. Este é um conceito já ultrapassado, pois 

muitos cidadãos que chegam aos 65 anos (já que esta é a idade oficializada pela 

Organização das Nações Unida como limite entre fase adulta e velhice), ainda são 

completamente independentes e produtivos. Acreditamos na decadência sim, mas 

da sociedade que perde, não dando valor ou criando espaços adequados para as 

necessidades dos nossos velhos.  

Apesar disso, em todas as definições de envelhecimento está presente a 

noção de alterações funcionais associadas ao tempo de vida. A noção de tempo 

pode ser encarada como um calendário rígido igual para todos os indivíduos ou, 

numa perspectiva biológica, variável entre indivíduos da mesma espécie. O 

organismo não envelhece uniformemente, havendo aparelhos ou sistemas mais 

velhos do que outros no mesmo organismo, pelo que o envelhecimento é mais um 

fenómeno biológico e não tanto cronológico (Spirduso et al., 2005). Assim é 
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possível que indivíduos com a mesma idade cronológica evidenciem níveis de 

envelhecimento biológico completamente diferentes (Spirduso et al., 2005).   

O envelhecimento populacional é, actualmente, um dos maiores desafios da 

saúde pública contemporânea. Este fenómeno ocorreu inicialmente em países 

desenvolvidos, mas mais recentemente é nos países em desenvolvimento que o 

envelhecimento da população tem ocorrido de forma mais acentuada (Veras e 

Costa, 2003).  

Portugal não é excepção e a população idosa do nosso país cresce a cada 

dia (INE, 2006) e com ela as dificuldades e as necessidades de adequar soluções 

eficientes, junto dos órgãos públicos, com o objectivo de tornar digna a vida dos 

nossos idosos.  

Sem dúvida, um dos maiores feitos da humanidade foi a ampliação do 

tempo de vida, que se fez acompanhar de uma melhoria substancial dos 

parâmetros de saúde das populações, ainda que, segundo Daley e Spinks (2000) 

estas conquistas estejam longe de se distribuir de forma equitativa nos diferentes 

países e contextos socioeconómicos, O que era antes o privilégio de poucos, 

chegar à velhice, hoje passa a ser a norma mesmo nos países mais pobres. Esta 

conquista maior do século XX transforma-se, no entanto, num grande desafio para 

o século que se inicia. Este aumento da população idosa traduzida numa maior 

esperança média de vida deve-se não só à diminuição da mortalidade infantil, mas 

também ao aumento das condições sanitárias, ao desenvolvimento das vacinas e 

ao tratamento de doenças com antibióticos, e nem sempre é acompanhado por 

uma boa qualidade de vida.  

O envelhecimento da população é uma aspiração natural de qualquer 

sociedade. No entanto, viver mais é importante desde que se consiga agregar 

qualidade aos anos adicionais de vida. Temos de encontrar os meios para 

incorporar os idosos na nossa sociedade, mudar conceitos já enraizados e utilizar 

novas tecnologias, com inovação e sabedoria. Assim pode-se alcançar de forma 

justa e democrática a equidade na distribuição dos serviços e facilidades para o 

grupo populacional que mais cresce no nosso país (Veras e Costa, 2003). 
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È essencial para a manutenção da QV dos idosos uma boa saúde, para que 

estes possam assegurar o seu contributo na sociedade, uma vez que os idosos, 

quando activos e saudáveis, para além de se manterem autónomos podem ser um 

importante recurso para as suas famílias, comunidades e economia (MS/DGS, 

2004).  

Apesar de não haver consenso na definição de QV, parece ser unânime 

que esta corresponde a uma percepção única e pessoal, marcada pela inter-

relação dos diversos factores, desde os mais pessoais como o bem-estar físico, 

funcional e mental, até aos mais circunstanciais como a habitação; trabalho; 

família; amigos e outras circunstâncias da vida.  

Segundo Spirduso (1995), o envelhecimento está associado a uma série de 

alterações morfológicas e funcionais importantes. Por exemplo e segundo a autora 

(Spirduso, 1995), o envelhecimento está associado a alterações morfológicas e 

antropométricas do ser humano, tais como, diminuição da altura em ambos os 

sexos, devido à compressão vertebral, ao estreitamento dos discos e à cifose; 

aumento do peso nos dois sexos até ao início do envelhecimento, altura em que 

estabiliza nas mulheres e diminui no sexo masculino; alteração da composição 

corporal (expressa pela perda de massa muscular e aumento da massa gorda); 

diminuição da quantidade total de água; e uma diminuição da densidade mineral 

óssea, que depende de factores como a idade, hereditariedade, quantidade de 

cálcio ingerida e absorvida e diminuição da actividade física. Associadas a estas 

alterações, verificam-se alterações nas diferentes capacidades físicas, 

nomeadamente na força muscular, na flexibilidade, na resistência aeróbia e no 

equilíbrio (Odebrecht, C., Gonçalves, L., 2007). Estas, por seu lado, 

desempenham um papel determinante na maior ou menor capacidade do idoso 

realizar autonomamente as suas tarefas diárias, assim como na melhoria da 

saúde e do bem-estar (Spirduso et al., 2005), mantendo a QV. Um bom programa 

de AF pode ajudar no alcance deste objectivo.    
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A diminuição da força muscular, que ocorre no envelhecimento, é um dos 

fenómenos mais estudados no que se refere ás alterações físicas induzidas pela 

idade (Rogers e Evans, 1993). 

No quadro que se segue, estão descritas as principais alterações músculo-

esqueléticas segundo Buskirk e Segal, (1998):  

Quadro 1  alterações musculo-esqueléticas com a idade 

DIMINUIÇÃO AUMENTO 

 

- Área transversa das fibras 

musculares; 

- Dimensão das fibras musculares; 

- Nº das fibras musculares; 

- Actividade da ATPase; 

- Glicogénio e enzimas glicóliticas; 

- Enzimas oxidativas; 

- Velocidade da condução dos 

impulsos.   

- Pontes de colagénio;  

- Limiar de excitabilidade;  

- Tecido conjuntivo.  

Assim com consequência do processo de envelhecimento e/ou desuso, 

ocorrem alterações específicas na estrutura e propriedades metabólicas do 

músculo provocando uma diminuição da sua performance. Esta diminuição da 

força ao longo da idade acontece por vários mecanismos, entre as quais se 

destacam: Musculares 

 

como a atrofia muscular e a alteração da contractilidade 

muscular ou do nível enzimático; Neurológicos 

 

como a diminuição do n.º de 

unidades motoras, mudanças no sistema nervoso ou alterações endócrinas; e 

Ambientais 

 

como o nível de actividade física, má nutrição ou doenças. Desta 

forma, e considerando a importante influência da força na marcha, no equilíbrio e 

na manutenção da independência do idoso na realização das tarefas diárias, 

torna-se imprescindível minorar a perda desta capacidade associada ao 

envelhecimento (Matsudo e Matsudo, 1993).  
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A flexibilidade decresce a partir dos 55 anos de idade, na ausência da 

problemas reumáticos de transformação articular (Appel e Mota, 1991). A perda da 

flexibilidade com a idade está associada às alterações musculares e articulares 

decorrentes do processo de envelhecimento, mas fundamentalmente está 

associada ao desuso (Spirduso et al., 2005). Neste sentido é aconselhável a 

pratica de AF que vise a mobilização das principais articulações com exercícios de 

alongamento muscular, permitindo assim uma maior liberdade de movimentos 

para executar as tarefas do dia-a-dia. 

Entendida como a acção de influência recíproca entre o sistema nervoso e 

o sistema muscular, durante a realização de um determinado movimento (Appel e 

Mota, 1991), a existência de uma boa coordenação, permite a eficiente execução 

de uma acção motora possibilitando a aquisição de uma técnica desportiva 

(Oliveira, s/d). Ainda segundo este autor, a coordenação é entendida como o 

resultado da manifestação de um conjunto de capacidades coordenativas que 

permitem a realização de movimento com precisão no espaço e no tempo, a uma 

intensidade adequada com a máxima economia de energia movimento. Para além 

de preservar o sistema cardiovascular, a melhoria da coordenação, reduz as 

necessidades de oxigénio a um determinado nível de esforço. A idade tem 

influência na diminuição desta capacidade, que tem por base a deterioração da 

representação motora, assim como, as alterações sentidas a nível muscular 

traduzida pelo aumenta da rigidez articular e equilíbrio (Appel e Mota, 1991). Esta 

capacidade pode ser trabalhada com sequências de movimentos dos membros 

inferiores e superiores, desempenhando um papel fundamental na prevenção de 

acidentes. 

O equilíbrio depende da sensibilidade do sistema vestibular, dos sentidos 

táctil e cinestésico, estando intimamente relacionada com os níveis da flexibilidade 

e da força. Assim, também esta capacidade, tende a diminuir com a idade, sendo 

de primordial importância a inclusão de exercícios, no programa de AF, que 

impeçam esta tendência (Oliveira, s/d), uma vez que está intimamente ligada á 

postura.   
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Segundo Mazo et al, (2001), são diversas as disfunções orgânicas e 

funcionais que afectam o idoso a diferentes níveis: cardiovascular (arterio-

coronárias e hipertensão), respiratório (doença pulmonar obstrutiva crónica 

 

DPOC, asma, bronquite crónica e enfisema), músculo-esquelético (artrose, artrite 

reumatóide e dores lombares); neurológico (mal de Parkinson e Alzheimer), 

metabólico (diabetes, obesidade e osteoporose) e sensorial (desordens visuais e 

auditivas); Incontinência urinária.  

Entre outras, as alterações no sistema cardiovascular são de especial 

importância dada a sua relação com a funcionalidade e com a saúde, 

nomeadamente com as patologias cardiovasculares e respiratórias comuns neste 

escalão etário. Com o avanço dos anos, o sistema cardiovascular passa por uma 

serie de alterações, tais como a arteriosclerose, diminuição da distensibilidade da 

aorta e das grandes artérias, comprometimento da condução cardíaca e redução 

da função barorreceptora. (Zaslavsky, C.; Gus, I., 2002). Mais especificamente, há 

uma diminuição do débito cardíaco máximo com diminuição da frequência 

cardíaca e do volume sistólico máximo; diminui também a utilização de oxigénio 

(O2) pelos tecidos e o volume máximo de oxigénio (VO2 máx.); há um aumento da 

pressão arterial, na diferença artério-venosa de O2, aumenta a concentração de 

ácido láctico; aumenta o débito de O2 e há uma menor capacidade de adaptação e 

recuperação ao exercício (Matsudo & Matsudo, 1993).  

Segundo Spirduso et al., (2005), verifica-se, com o processo de 

envelhecimento uma diminuição do volume sanguíneo total, do tónus dos vasos 

periféricos, o aumento da rigidez das paredes do ventrículo, bem como, a 

diminuição do diâmetro dos vasos sanguíneos. Como resultado destas alterações, 

o volume de sangue que chega ao coração durante a pré-carga é menor, pelo que 

se verifica uma diminuição do estiramento das paredes do miocárdio e, 

consequentemente, uma redução do sangue ejectado (Guyton, 1989).  

Segundo o mesmo autor (Spirduso et al.,2005), as doenças cardíacas mais 

comuns no idoso são: a insuficiência cardíaca congestiva; a doença coronária; a 

cardiomiopatia hipertrófica; a doença valvar como a estenose aórtica e a 
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valvopatia mitral; as arritmias supraventriculares e ventriculares e a hipertensão 

arterial.  

As estatísticas mostram que a maior causa de mortalidade e morbidade é a 

doença cardiovascular. A doença coronária é a causa de 70 a 80% de mortes, 

tanto em homens como em mulheres e a insuficiência cardíaca congestiva, mais 

comum de internamento hospitalar, de morbidade e de mortalidade na população 

idosa.  

O idoso, involuntariamente, reduz os seus níveis habituais de actividade 

devido à depressão, à instabilidade musculo-esquelética e outros problemas que 

limitam a mobilidade consequentes destas doenças. O desempenho 

cardiovascular diminui progressivamente com a idade, e o indivíduo tem que 

conviver com um coração idoso mais uma doença cardíaca (Castro e Junior, 

2007). Mesmo quando não são mortais, estas doenças levam, com frequência, á 

invalidez parcial ou total do indivíduo, com graves repercussões para ele e para a 

sua família e para a própria sociedade. Isto mostra que o investimento na 

prevenção destas doenças é decisivo não só para garantir a qualidade de vida 

mas também para evitar gastos com a hospitalização, que a cada dia se torna 

mais cara.  

Actualmente, está comprovado que quanto mais activa é uma pessoa 

menos limitações tem (ACSM, 1998)    

2.2 ACTIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE   

Segundo Kruel, (2001) a ApF relacionada com a saúde (a mais associada 

aos idosos) é a capacidade de realizar as tarefas do quotidiano com vigor e 

energia e demonstrar traços e capacidades associados a um baixo risco de 

desenvolvimento prematuro de distúrbios orgânicos provocados pela falta de AF.  

O conceito de AF é confundido muitas vezes com ApF ou com exercício 
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físico. Para Howley, (2001) a AF é qualquer movimento voluntário produzido pelos 

músculos esqueléticos, que se traduz por um dispêndio energético, englobando 

toda e qualquer actividade realizada no dia a dia que contribua para esse fim, com 

reflexo no dispêndio energético total. O exercício físico é uma subcategoria da AF 

que é planeada, estruturada e repetitiva, onde são efectuados movimentos 

corporais com a intenção de melhorar ou manter um ou mais componentes da ApF 

e ApF engloba um conjunto de características possuídas ou adquiridas por um 

indivíduo, relacionadas com a capacidade de realizar AF (Casperson et al., 1985). 

Neste contexto, e por ser de grande importância avaliação do idoso para 

prescrever um programa de EF adequado, citamos a classificação das actividades 

da vida diária segundo a American Geriatrics Society: 

- Básicas (ABVD): actividades de auto-cuidado; 

- Intermediárias (AIVD): Englobam as ABVD e incluem tarefas essenciais para 

a manutenção da independência; 

- Avançadas (AAVD): Referem-se às funções necessárias para se viver 

sozinho, sendo específicas para cada indivíduo, elas incluem a manutenção 

das funções ocupacionais, de recreação e de prestação de serviços 

comunitários. 

De acordo com Pires et al. (2002), dado o declínio gradual da ApF e o 

impacto do envelhecimento sobre as doenças, os idosos tendem a alterar os seus 

hábitos de vida e rotinas diárias por actividades e formas de ocupação pouco 

activas. Os efeitos associados à inactividade e a má adaptabilidade são muito 

sérios, podem provocar uma redução no desempenho, na habilidade motora, na 

capacidade de concentração, de reacção e de coordenação, gerando processos 

de auto-desvalorização, apatia, insegurança, perda da motivação, isolamento 

social e solidão (Berger, 1989).      
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O Quadro que se segue, mostra a classificação do nível de ApF do idoso 

(Kruel, 2001; Rauchbach, 2001):  

Quadro 2  Classificação da ApF do idoso  

Nível

 

Classificação Características 
Fisicamente  
Incapaz 

Não realiza nenhuma AVD e tem total dependência dos 
outros. 

 

Fisicamente 
Dependente 

Realiza algumas ABVD: caminha pouco, banha-se, veste-
se, alimenta-se, transfere-se de um lugar para outro; 
necessita de cuidados de terceiros. 

II Fisicamente 
Frágil 

Faz tarefas domésticas leves: prepara comida; faz 
compras leves; pode realizar algumas AIVD e todas as 
ABVD, pode fazer actividades domésticas. 

III Fisicamente 
Independente 

É capaz de realizar todas as AIVD. Realiza trabalhos 
físicos leves; é

 

capaz de cuidar da casa e ter "hobbies"e 
actividades que exijam baixo gasto de energia 
(caminhadas, jardinagem, dança social, viagens, dirigir 
automóveis). Está sujeito a passar para o nível II se houver 
algum agravamento na saúde, pois tem baixas reservas 
físicas. Nesta categoria estão incluídos idosos que vão 
desde os que mantém um estilo de vida que exija muito 
pouco da condição física até aqueles muito activos, mas 
sedentários. 

IV Fisicamente 
Apto/Activo 

Realiza trabalho físico moderado, actividades de 
resistência e jogos. Capaz de fazer todas as AAVD e a 
maioria dos hobbies. Tem aparência física mais jovem. 

V Atletas Realiza actividades competitivas, podendo competir a nível 
internacional e praticar desportos de alto risco. 

 

De acordo com este quadro e segundo Kruel, (2001) os Idosos Fisicamente 

Dependentes precisam de melhorar as actividades que requerem força muscular 

de tronco, braços, pernas, quadris, mãos e dedos; flexibilidade de ombros, anca, 

joelhos, punhos e tornozelos; e destreza de mãos.  

Os Idosos Fisicamente Frágeis têm que trabalhar a força muscular e 

flexibilidade para melhorar o padrão da marcha, estabilizar ombros e melhorar a 

postura, que influenciarão no equilíbrio.  

Os Idosos Fisicamente Independentes precisam de melhorar e manter as 

funções físicas que lhes permitem independência e previnem doenças, 
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incapacidades ou lesões que possam levar ao nível de fragilidade. Isto requer 

força e resistência muscular, flexibilidade, resistência cardiovascular, equilíbrio, 

tempo de reacção e de movimento, agilidade e coordenação.  

Os Idosos Fisicamente Activos/Aptos precisam de manter em nível óptimo a 

aptidão física e funcional, ou seja, força e resistência muscular, flexibilidade, 

resistência cardiovascular, equilíbrio, tempo de reacção e de movimento, agilidade 

e coordenação.  

Por último, os Idosos Atletas precisam de treino que mantenha o nível de 

aptidão física e condições de performance máximas específicas das actividades 

competitivas ou recreativas (Kruel, 2001). 

Tal como referido anteriormente, a perda de capacidade associada ao 

envelhecimento não se deve apenas à degeneração inerente, mas também a uma 

menor utilização dos diferentes sistemas e órgãos em consequência de um 

sedentarismo crescente (Elon, 1996; Correia, 1999; Spirduso, 2005). 

Actualmente, se excluirmos o desporto profissional, reconhecemos, como 

principais objectivos da procura da prática de EF: a ocupação de tempos livres e 

as actividades de lazer, a redução do peso, o aumento da capacidade de esforço 

e a prevenção ou reabilitação, física ou psíquica, da doença (Costa, O., 1988).   

Segundo o autor a AF programada, pode ser, em casos seleccionados, um 

meio terapêutico importante na recuperação física e psíquica do doente coronário 

e na prevenção secundária. 

O ser humano requer movimento, onde os resultados obtidos com um 

mínimo de exercícios são grandes e os benefícios incalculáveis, principalmente 

tratando-se de pessoas idosas. Talvez o maior benefício em manter uma boa 

aptidão física seja a saúde e o grau de independência que ela proporciona (Mazo 

et al., 2001). Os benefícios das AFs estão presentes nos aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais (Machado e Ribeiro, 1991). Para além dos benefícios 

relacionados com a saúde e funcionalidade, a AF auxilia na reintegração da 

população idosa na sociedade e melhora o seu bem-estar geral (Kalache, 1996; 

ACSM, 1998).   
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Segundo vários autores, praticar AF é uma das formas mais saudáveis de 

conservar essa sensação de bem-estar. Embora a idade traga consigo alterações 

a nível físico, o corpo e os órgãos têm maior tendência para deixar de funcionar se 

não se mantiverem activos. É por isso que se recomenda a prática diária de 

exercício físico, mesmo em idades avançadas. O exercício físico contribui para 

realizar movimentos mais ágeis e rápidos; evitar acidentes, em resultado de uma 

mobilidade acrescida; prevenir algumas doenças, principalmente as do coração e 

dos vasos sanguíneos; diminuir a perda de cálcio nos ossos; manter a força e a 

elasticidade dos músculos; evitar a obesidade; permitir uma sensação geral de 

bem-estar. 

No quadro que se segue estão representados os principais efeitos do exercício, 

descrito por Leon, (1995):   

Quadro 3  Efeitos do Exercício Físico   

ANTROPOMÉTRICOS 

NEUROMUSCULARES  

METABÓLICOS  PSICOLÓGICOS 

Diminuição da gordura 

corporal; 

Equilíbrio nutricional e na 

composição corporal; 

Incremento da massa 

muscular; 

Incremento da densidade 

óssea; 

Fortalecimento dos tecidos;

 

Incremento da flexibilidade, 

coordenação e equilíbrio. 

Aumento do volume 

sanguíneo; 

Redução da resistência 

periférica; 

Descida da pressão arterial;

 

Aumento do Vo2 máximo; 

Aumento da ventilação 

pulmonar; 

Melhoria do perfil lipídico; 

Aumento do HDL. 

Aumento da auto-conceito, 

auto-estima e imagem 

corporal; 

Diminuição do stress, 

ansiedade, tensão 

muscular e insónia; 

Descida do consumo de 

medicamentos; 

Melhoria da função 

cognitiva; 

Melhoria da socialização. 
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Afirmam Matsudo et al., (1998) citados por Takahashi, (2004), que os 

programas de AF para a terceira idade, devem englobar exercícios directamente 

relacionados com as modificações mais importantes e que são decorrentes do 

processo de envelhecimento. Assim, perante este escalão etário é importante 

promover.  

- Actividades recreativas (devem corresponder a momento lúdico, de bem-estar);  

- Actividades de sociabilização (em grupo, com carácter lúdico);  

- Actividades moderadas e progressivas (preparando gradativamente o organismo 

para suportar estímulos cada vez mais fortes);  

- Actividade para desenvolvimento da força muscular (principalmente para os 

músculos responsáveis por sustentação/postura, evitando cargas muito fortes e 

contracções isométricas);  

- Actividades de resistência aeróbia;  

- Exercícios de alongamento/flexibilidade (ganho de flexibilidade e de mobilidade) 

e  

- Actividades de relaxamento (diminuindo tensões musculares e mentais).    

Relativamente ao sistema cardiorespiratório, a prescrição do EF com o 

objectivo de manter ou desenvolver esta aptidão está sujeita à definição de quatro 

componentes da carga: a intensidade, o modo, a duração e a frequência, contudo 

os seus objectivos devem ser específicos, de forma a se ajustarem às 

características de cada indivíduo, às suas necessidades, objectivos, capacidade 

inicial, interesses individuais, passado e ao seu estado de saúde actual. (ACSM, 

1998) Ainda segundo esta organização, todo o indivíduo deverá acumular cerca 

de 30 ou mais de actividade física de intensidade moderada, na maioria dos dias 

da semana.   

Se forem tidos em consideração os vários aspectos, citados anteriormente, 

que se deve ter em conta na elaboração de programas de EF para idoso, então 

certamente haverá uma melhoria na aptidão para a realização das actividades 

diárias. O idoso conseguirá então um maior grau de independência, uma melhoria 
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no estilo de vida, oportunidades de integração social e consequentemente uma 

melhoria da QV (Franchi e Junior, 2007).  Segundo Matsudo e Matsudo (1993), a 

participação num programa de EF leva à redução de 25% nos casos de doenças 

cardiovasculares e 10% nos casos de acidente vascular cerebral, doenças 

crónicas e distúrbios mentais. E talvez o mais importante, é que reduz de 30% 

para 10% os indivíduos incapazes de cuidar de si mesmos, além de desempenhar 

um papel fundamental na adaptação â reforma.  

Todavia nessa mesma elaboração de programas, não nos podemos 

esquecer que se trata de uma população especial e que deverão ser tomadas em 

consideração aspectos como o aumento da fragilidade das estruturas ósseas, o 

aumento da probabilidade de ocorrência de doenças cardiovasculares, e o mais 

importante, a sua susceptibilidade à fadiga (Pollock, 1988).  

Desta forma, o programa de exercícios deverá ser realizada a uma 

intensidade moderada (50 a 85% da FC máxima) e gradual, incluindo actividades 

de baixo impacto, ou seja, actividades em que as forças de impacto no sistema 

osteo-articular sejam reduzidas (ACSM, 1988).  

Segundo Correia, (1998), e atendendo à importância da manutenção da 

massa muscular e óssea nos indivíduos pertencentes a este escalão etário, o 

programa de exercícios deverá incluir treino de força/resistência envolvendo 

grandes grupos musculares. Assim, as actividades aeróbias são as mais 

indicadas, já que são caracterizadas por contracções rítmicas, submáximas 

envolvendo grandes massas musculares, dos membros e tronco, podendo manter-

se por um elevado período de tempo de forma contínua. 

Exercícios de elevada intensidade e a consequente solicitação do sistema 

anaeróbio devem ser evitados, por conduzirem a um maior desgaste muscular e 

aumentarem o risco de lesões nessas estruturas, além de produzirem efeitos 

sobre o VO2 máximo, limiar anaeróbio e respostas cardiorespiratórias, que são 

muito similares àqueles obtidos através de exercícios de baixa e moderada 

intensidade. Os exercícios nunca devem ser realizados até à exaustão, fadiga ou 

presença de dor (Matsudo & Matsudo, 1993 citado por Takahashi, 2004).  

Estudos têm evidenciado que dentro desta população só uma minoria tem 
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consciência da importância da prática regular de AF e seus benefícios tanto 

profilácticos como curativos das disfunções associadas ao envelhecimento 

(Pelegrinott et al., s/d). Como consequência uma grande parte dessa vida idosa 

pode ser vivida com incapacidade funcional e portanto o número de idosos 

residentes em instituições provavelmente aumentará, uma vez que é um dos 

factores influenciadores na decisão familiar de institucionalizar o idoso (Junior et 

al., 2007).     

2.3 INSTITUCIONALIZAÇÃO   

Quando o idoso de torna dependente e sem autonomia, a manutenção no 

seio da comunidade requer, muitas vezes, a ajuda incondicional da família e dos 

amigos. São muitas as famílias que não têm disponibilidade humana e monetária 

para apoiar devidamente os seus familiares (Santos, 2003). 

Para Paúl (1997), a manutenção dos idosos, mais ou menos dependentes, 

nas suas casas ou em co-residência, gera frequentemente problemas de stress, 

de saúde mental e física em quem cuida deles e em toda a sua família. Trata-se 

efectivamente de uma sobrecarga substancial para quem simultaneamente 

mantém o seu emprego fora de casa, tenta cumprir as tarefas domésticas da 

mesma e ainda presta serviços de cuidado e apoio com o familiar idoso. Por isso, 

apesar de todas as dificuldades associadas à manutenção do idoso na sua 

residência, é uma solução que Ramilo (1992) afirma ser muito importante, pois 

possibilita simultaneamente a manutenção das condições de autonomia e 

independência, desde que apoiado e enquanto idoso não institucionalizado.  

A sociedade, como resposta a este problema, oferece um conjunto de 

serviços e equipamentos que têm como objectivo melhorar a QV. os 

lares/instituições são equipamentos colectivos  de alojamento permanente ou 

temporário, destinados a idosos em risco, com perda de autonomia e/ou 

independência. 
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Todavia, os idosos em lares vivenciam inúmeras perdas. Integradas num 

meio que é limitativo e assume o controle de muitos aspectos da sua vida, 

deprimem-se e ficam desanimados, o que, até certo ponto, pode ser responsável 

pelas deficiências cognitivas e motoras, frequentemente instaladas. Esta 

inactividade associada aos declínios que vão surgindo com a idade, tem por 

consequência a diminuição da ApF e a perda da sua autonomia (Farinatti, 1995).  

 Henry et al., (2001) referem que viver na família clássica ou na família 

institucional são dois estilos de vida bastante diferentes. A situação dos idosos a 

viverem em instituições torna-se mais grave em comparação com os idosos a 

viverem em comunidade, visto os níveis de AF diária, indispensável para a saúde, 

funcionalidade e QV do idoso, serem mais baixos nos primeiros. Apesar de, 

muitas vezes, os idosos serem institucionalizados ainda com um nível de 

autonomia bastante elevado, têm tendência para se tornarem inactivos, uma vez 

que lhes são retiradas muitas tarefas do dia a dia e as oportunidades que lhes são 

proporcionadas por estas instituições no sentido de terem um estilo de vida activo 

são limitadas (Garcia, 1999; Henry et al., 2001). 

Assim por se tratar de um escalão etário especial, será de elevada 

importância a avaliação das características das sessões de exercício físico, 

nomeadamente da FC.   

2.4 INTENSIDADE DE ESFORÇO / FREQUÊNCIA CARDÍACA 

O coração é um músculo do corpo humano cuja contracção se processa de 

modo involuntário. O número de contracções que este órgão realiza por unidade 

de tempo (minutos) é designado por frequência cardíaca (FC), (Roberts e Roberts, 

1996). A FC é um dos mais simples e mais informativos indicadores 

cardiovasculares (Willmore e Costill, 1999).  

Segundo Hoffman (2002) a resposta da FC é directamente proporcional à 

intensidade de exercício. De facto, a elevação dos valores da FC com a 

intensidade do exercício está em estreita relação com o dispêndio energético 

requerida pelo esforço, tornando-se no principal responsável da elevação do 
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débito cardíaco, um dos factores determinantes da irrigação sanguínea da célula 

muscular (Willmore e Costill, 1999). Deste modo, uma elevação da FC durante o 

exercício, rapidamente se traduz num incremento do fluxo sanguíneo e do 

transporte de oxigénio (Brooks et al, 2000). O débito cardíaco é definido pelo 

produto da FC pelo Volume Sistólico (VS) e aumenta de forma relativamente linear 

em função do consumo de oxigénio ao longo de um exercício de carga 

progressiva (Willmore e Costill, 1999). Como o Volume sistólico estabiliza quando 

se atinge cerca de 40/50% do consumo máximo de oxigénio (VO2máx), o aumento 

do débito cardíaco a partir desta intensidade de exercício resulta do facto da FC 

variar directamente com o VO2 (Vilas-Boas, 1991; Willmore e Costill, 1999). 

Por outro lado e apesar da forte relação da FC e a intensidade de exercício, 

uma dada percentagem da FC máxima (Fcmáx) não reflecte, necessariamente, a 

mesma percentagem do VO2máx (Gilman, 1996). No entanto e como a FCmax é 

relativamente estável, pois decresce muito pouco com o treino e muito devagar 

com a idade, é um ponto de referência extremamente útil para determinar a 

intensidade relativa do esforço (Brooks et al, 2000).   

A justificação para ser uma das ferramentas mais utilizadas está, 

provavelmente nas seguintes vantagens deste método de avaliação: facilidade de 

operacionalização de métodos fiáveis de monitorização da FC e com a 

possibilidade de registo contínuo, comparativamente com outros métodos (Vilas-

Boas, 1991). Ainda segundo este autor, apresenta como desvantagens, o reduzido 

poder de discriminação e explicação das variações operadas, quer em termos de 

adaptação aguda quer crónica ao exercício; e a instabilidade da FC enquanto 

indicador da intensidade do exercício. 

Os valores recomendados para o treino cardiovascular de indivíduos com 

um sistema cardiopulmonar normal, estão representados no quadro que se segue 

(leite, 1996, citado por Afonso, 1995).    
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 Quadro 4  valores da FC recomendados 

 em função da idade. 

IDADE 

(anos) 

FC recomendada 

(60-75%FC Max.) 

20-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

81-90 

138-162 

132-155 

126-148 

120-140 

114-132 

108-125 

102-118 

    

Estes valores podem ser influenciados por vários factores, tais como: idade, 

sexo, condição física, massa muscular, tipo de exercício, postura corporal, estado 

emocional, factores ambientais, nível de hidratação, tipo de alimentação realizada 

antes do exercício, hora do dia e o consumo de café e tabaco (Brooks et al, 2001; 

Soares, 1988).  

Os valores da frequência e da intensidade do exercício fixados de acordo 

com as normas gerais de treino são: frequência de 2 a 3 vezes por semana, 

duração de 20 minutos em cada sessão e intensidade de 50 a 80% da capacidade 

máxima de esforço (Costa, 1988).   

A FC de repouso à nascença alcança valores aproximadamente de 130 

bpm, decrescendo progressivamente até à idade adulta. Este decréscimo é 

acompanhado, e provavelmente causado, por um aumento do tamanho do 

coração e do volume sanguíneo (Willmore e Costill, 1999; Brooks et al, 2001).  

Segundo o mesmo autor a FC máxima diminui gradualmente com a idade, 

encontrando-se aos 65 anos aproximadamente nos 70 bpm (Shepard, 1987).  

Para um determinado esforço de intensidade sub-máxima, são encontrados 

na mulher, valores mais elevados de FC do que no homem, sendo esta resposta a 

compensação pelo menor VS verificado na mulher, que por sua vez é devido a um 
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menor tamanho do coração e a um menor volume sanguíneo (Willmore e Costill, 

1999). Relativamente à FCmáx., em indivíduos com a mesma condição física, a 

diferença entre sexos não é significativa (Brooks et al, 2001).  

A condição física ou o nível de adaptação induzida pelo treino é um dos 

factores mais vulgarmente referidos como elemento condicionador do 

comportamento da FC (Soares, 1998). A FC, em repouso e durante exercício de 

intensidade sub-máxima, decresce como resultado do treino da capacidade de 

resistência aeróbia (Willmore e Costill, 1999; Brooks et al, 2001). No que diz 

respeito à Fcmáx., esta permanece inalterada posteriormente a um programa de 

treino da resistência aeróbia (Willmore e Costill, 1999). Para Brooks et al. (2001), o 

treino tem um pequeno efeito na FCmáx., reduzindo-a habitualmente cerca de 

3bpm. Todavia, diversos estudos têm sugerido que em indivíduos destreinados, 

que apresentam valores de FCmáx. superiores a 180bpm, pode decrescer 

ligeiramente após um determinado período de treino (Willmore e Costill, 1999). De 

acordo com o referido, a FC como indicador da intensidade de esforço terá de ser 

interpretada em função do nível de condição física específica dos indivíduos em 

causa (Soares, 1998).  

A FC responde de forma diferente mediante o tipo de solicitação muscular 

que a AF implica (Soares, 1998). Seals et al. (1993) conseguiram demonstrar que 

existe uma relação directa o volume muscular solicitado e a amplitude  do 

aumento da FC. Durante os exercícios do treino da força, como o levantamento de 

pesos, a FC aumenta em proporção à massa muscular utilizada e de acordo com 

a percentagem da máxima contracção voluntária (Brooks et al, 2001). Por outro 

lado, a resposta cardiovascular é exagerada quando a actividade é desenvolvida 

com uma quantidade de massa muscular inferior, sendo os valores de FC, 

encontrados durante um exercício que utilize os MS, superiores aos verificados 

durante um exercício que utilize os MI, para a mesma intensidade de exercício 

(Robergs e Roberts, 1997). A explicação reside no facto de que quando uma 

menor quantidade de massa muscular é solicitada, a resistência periférica origina 

um maior aumento da FC e da pressão arterial. Sendo o incremento da FC 

especialmente pronunciada em exercícios que envolvam a elevação dos MS 
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acima da cabeça (Sharkey e Graetzer, 1993). Assim a FC deverá ser interpretada 

também de acordo com intensidade relativa do exercício, tendo em conta as 

repercussões internas da carga e os seus factores limitativos (Soares, 1988).  

De acordo com o exposto anteriormente, podemos afirmar que nem todos 

os exercícios produzem a mesma resposta da FC. Deste modo, também os 

exercícios dinâmicos induzem incrementos na FC que diferem dos produzidos por 

exercícios estáticos (Robergs e Roberts, 1997). A resposta da FC durante 

exercícios de desenvolvimento da capacidade da força, como o levantamento de 

pesos, é menor do que em exercícios de desenvolvimento da capacidade de 

resistência aeróbia, como a corrida (Brooks et al., 1997). As contracções 

dinâmicas são caracterizadas por aumentos moderados da FC e da pessão 

arterial sistólica, enquanto que as contracções estáticas provocam um aumento 

exagerado da pressão arterial, tanto sistólica como diastólica (Sharkey e Graetzer, 

1993). Deste modo, o tipo de contracção muscular, determina diferentes respostas 

hemodinâmicas (Soares, 1998).  

O stress emocional produz uma resposta cardiovascular similar ao 

exercício, sendo um incremento da FC o factor mais notável e que ocorre como 

uma reacção antecipatória face ao esforço. De facto vários autores têm referido 

que a ansiedade produz um aumento dos valores da FC de repouso (Shepard, 

1987; Brooks et al, 2001). O efeito do stress emocional é mais facilmente 

observado em repouso, mas também se pode verificar durante o exercício, onde 

tende a resultar numa resposta cardiovascular excessiva. Nestas condições a 

resposta à execução de um determinado exercício pode ser consideravelmente 

superior, com a FC a ser elevada pela soma de estímulos do exercício e da 

ansiedade (Devries e Housh, 1994).  

Os valores da FC podem alterar-se quando o mesmo tipo de exercício é 

realizado em condições ambientais diversas (Soares, 1998). Segundo Devries e 

Housh, (1994), a temperatura ambiente é um dos factores mais importantes que 

influenciam a FC. A resposta da FC para uma determinada intensidade sub-

máxima de exercício parece ser inferior para a exposição a temperaturas baixas. 

Contrariamente ao que acontece na exposição a altas temperaturas, a exposição 
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a baixas temperaturas origina a vasoconstrição periférica, facto que aumenta o 

volume sanguíneo central e consequentemente o volume diastólico final. Deste 

modo algumas investigações, não todas, têm encontrado uma diminuição da FC e 

um incremento do VS (Brooks et al, 2001). Assim, sempre que a FC seja utilizada 

como indicador da intensidade do esforço é necessário que se mantenham 

condições ambientais semelhantes para todas as observações (Soares, 1988).    

Segundo Brooks et al (2001), a FC situa-se na generalidade das pessoas 

entre os 60 e os 80 batimentos. Todavia, através do treino e a consequente 

melhoria da condição física, a FC tende a diminuir. A FC é um dos indicadores de 

esforço que permite adequar a intensidade do exercício físico ao objectivo de cada 

praticante. 

Relativamente à frequência cardíaca resultante de exercícios no solo e na 

água, existe uma grande controvérsia na literatura. Numas investigações a FC 

diminui na água, outras relatam que não ocorrem alterações significativas. De 

acordo com Avellini et al. (1983), quando o exercício realizado na agua é 

comparado com o exercício, nas mesmas condições, no solo, a FC na água 

apresenta valores inferiores, provavelmente devido ao efeito da pressão 

hidrostática desenvolvida contra as pernas e o tronco.              
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2.5 HIDROGINÁSTICA  

A hidroginástica é uma tradição milenar dos romanos, a exemplo da cultura 

helénica, transformarem os banhos terapêuticos em prática corriqueira. Na Grécia, 

qualquer cidade possuía balneário público, chegando a ter onze termas públicas, 

além de quase mil privadas. Foram os Gregos os precursores da hidroginástica, 

usada para reanimar, relaxar e exercitar (Delgado e Delgado, 2004). 

Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, os alemães e os ingleses 

usavam a hidroginástica para socorrer os lesionados. Logo após, passou-se a 

usar a técnica em pessoas idosas que obtinham alívio em dores generalizadas 

pelo corpo. Foi um sucesso. (Delgado e Delgado, 2004). Ainda segundo estes 

autores, a Alemanha, Inglaterra e os Estados Unidos da América empregaram a 

hidroginástica como terapia para proporcionar o bem-estar físico e mental às 

pessoas que precisavam de praticar uma actividade e só podiam fazê-la na água. 

Os americanos começaram então a observar essas actividades e começaram a 

aplica-las noutros tratamentos e a usá-las depois em pessoas saudáveis. Foram, 

portanto, os Americanos que utilizaram pela primeira vez a hidroginástica como 

actividade física. 

No Brasil, surgiu nos anos 70, como reabilitação e nos anos 80 como AF. 

Hoje é muito procurada.  

Nos nossos dias, a procura crescente tem obrigado as instituições públicas 

e privadas a incrementar a oferta de AF em geral e as actividades aquáticas em 

particular. O aparecimento de programas de AF resulta por um lado, do aumento 

do tempo livre e, por ouro lado, das mudanças que se observam na concepção da 

AF nas sociedades actuais. Estas constatações tem possibilitado o aparecimento 

de actividades aquáticas relacionadas com a manutenção/melhoria da saúde, as 

quais tem um carácter criativo, de diversão, distracção e oferecem uma forma 

variada de participação (Campos, 1994).  

De acordo com isto, Santos, (1997), refere que esse aumento da procura 

de actividades aquáticas é justificado pela crescente consciencialização de que o 
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exercício na água faz bem à saúde e, por outro lado, porque na água até os 

efeitos negativos do exercício em terra podem ser superados. 

O exercício no meio aquático, quando bem explorado, pode trazer grandes 

benefícios aos idosos (Gaines, 1993). Para tal, é necessário aliar os 

conhecimentos do meio com os conhecimentos específicos dos exercícios 

aplicáveis na hidroginástica e à população geronte.  

Os exercícios de hidroginástica têm como principais objectivos: aumentar a 

capacidade de auto-suficiência e bem-estar geral; melhorar o sistema 

cardiovascular e a resistência geral; aumentar a força e a resistência muscular; 

melhorar a coordenação motora, flexibilidade e equilíbrio; aliviar as dores 

musculares e articulares, aliviar a ansiedade, depressão e stress; promover a 

sociabilização (Bonachela, 2001).  

Gaines, (1993) afirma que as actividades de fitness aquático enquadram-se 

no âmbito de programas de manutenção/entretenimento, englobando todo o tipo 

de acções, com predominância física realizada no meio aquático, e buscam, de 

forma global um estado de bem-estar nos participantes 

Na perspectiva de Case, (2001) a hidroginástica é um excelente meio de 

exercitação, dado que a força de impacto articular, entre outras vantagens, está 

atenuada e contrariada pela força de impulsão, permitindo o acolhimento das 

populações especiais como é o caso dos idosos. Assim para um idoso com 

dificuldades em andar, as características específicas de suporte da água vão 

facilitar-lhe a execução do movimento, aumentando a sua capacidade de auto-

suficiência.  

O exercício aquático pode trazer grandes benefícios a nível de saúde 

assim como na realização das tarefas diárias. Além de ser uma grande aliada no 

combate ao stress e ansiedade, não provoca o aquecimento corporal excessivo, 

que é a primeira causa de fadiga nos programas de exercício terrestre. Para além 

disso é divertido e relaxante, aspectos determinantes para a pratica de exercício 

físico no idoso (Spirduso et al., 2005).  

Segundo Gaines (1993, citado por Takahashi, 2004), os benefícios desta 

actividade são a redução do impacto sentido nas articulações, ossos e músculos; 
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o elevado consumo de calorias; o efectivo trabalho de tonificação devido à 

resistência produzida pela água e por último a possibilidade de uma experiência 

que concilia divertimento, conforto e efectividade de treino factores determinantes 

para o bem-estar geral.  

Os exercícios aquáticos impedem também o desgaste rápido das reservas 

de energia, retardando a fadiga e melhorando, portanto, a resistência aeróbia e a 

adaptação cardiovascular. Segundo Matsudo e Matsudo (1993), a possibilidade de 

realizar movimentos em várias posições, nomeadamente, na horizontal, favorecem 

o trabalho do sistema circulatório, porque favorece o retorno venoso, aumenta o 

volume sistólico e diminui a FC. O facto de ser realizada em água tépida (27-31 

graus) promove o aumento do fluxo sanguíneo para os músculos activos, do 

metabolismo, do consumo de o2 e baixa a pressão arterial. 

Segundo Dias, (2001), a água é um meio que, pelas suas características de 

resistência hidrodinâmica e suporte de movimento, se torna privilegiado para o 

trabalho de força e resistência muscular na população idosa. Ao entrar na água o 

nosso corpo vai-se libertando da força da gravidade, ou seja do peso, permitindo 

que o idoso sinta o seu corpo de forma diferente, menos pesado e com maior 

disponibilidade para a realização de certos movimentos que em terra requerem um 

grande esforço e um certo risco (Villa & Calvo, 1998).   

Embora não se encontrem muitos estudos sobre a melhoria da flexibilidade 

com a prática da hidroginástica, Kravitz e Mayo (1997) citados por Soares et al., 

(s/d), referem que uma vantagem do exercício na água é poder envolver a 

participação dos membros superiores e inferiores através da obtenção de óptimas 

amplitudes de movimento, enquanto minimiza o stress articular. A impulsão actua 

contra a gravidade, causando uma descompressão nas articulações e reduzindo o 

peso hidrostático, assim, há uma maior facilidade na execução dos exercícios e 

um aumento na amplitude dos movimentos. Um programa de treino da 

flexibilidade, de acordo com Alter, (1999), resulta num relaxamento muscular; 

melhor aptidão corporal, simetria e postura; alívio das cãimbras musculares; 

redução do risco de lesão ou de dores lombares e numa diminuição do stress e da 

tensão. 
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Para além disso, a hidroginástica possibilita a prática segura de exercícios 

dado que a redução da velocidade de movimento pela maior densidade da água, 

impede a realização de movimentos bruscos que podem provocar lesões. A 

adaptação do corpo à força de impulsão, para manter a posição, para avançar ou 

mesmo para emergir, aumenta a capacidade de equilíbrio, tão importante nestas 

idades mais avançadas, pela grande incidência de quedas e fracturas (Villa & 

Calvo, 1998).  

Por outro lado, os exercícios de hidroginástica são de grande valor na 

redução das dores lombares e articulares, também bastante frequentes nestes 

escalões etários mais velhos, uma vez que a água ajuda a relaxar os músculos, 

funcionando como uma massagem. Por outro lado, tal como referido actualmente, 

estimula movimentos que fora de água seriam difíceis e até dolorosos. A impulsão 

produzida pela água permite que se realizem os exercícios na ausência total ou 

parcial do peso corporal, evitando o impacto que é o principal causador de dores 

musculares e articulares após o exercício. Este é o benefício mais conhecido do 

exercício na água por não agredir a estrutura óssea e articular e por relaxar os 

músculos, permitindo que se realizem exercícios que fora da água seriam 

impossíveis de realizar (Villa & Calvo, 1998).    

Alguns autores (Cheik et al., 2002) referem que durante a realização de 

exercício físico, ocorre a libertação da endomorfina e da dopamina pelo 

organismo, possibilitando um efeito tranquilizante e analgésico no praticante. Além 

disso, segundo os mesmos autores, é possível obter um efeito relaxante pós-

esforço, conseguindo mais facilmente manter-se num estado de equilibro 

psicossocial. 

Para além disso, a hidroginástica, por ser uma actividade de grupo, 

promove a sociabilização, tão importante para os idosos se atendermos a que a 

solidão é uma das queixas mais frequentes (Spirduso et al., 2005). A água é no 

fundo um elemento lúdico e de relacionamento social que permite sempre o 

diálogo e o divertimento.  
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A hidroginástica, segundo Villa e Calvo (1998), tem ainda como vantagem o 

facto de poder, de certo modo, contrariar o  mito do corpo perfeito que a 

sociedade impõe, na medida em que permite a aceitação do corpo real, a 

aceitação das suas limitações com valorização das suas capacidades. Assim, este 

tipo de actividade permite, então, a aceitação do seu corpo tal como ele é, às 

vezes gordo e enrugado, através de situações de prazer e bem-estar vivenciadas 

na água, permitem melhorar a capacidade de auto-estima e facilita a relação com 

os outros (Villa e, Calvo, 1998). 

Segundo estes autores, a percepção que temos de nós mesmos está 

determinada pela percepção visual, táctil, auditiva e quinestésica. Ao descobrir um 

novo espaço onde se pode movimentar com mais facilidade, o idoso, vai 

experimentando novas sensações que o vão obrigar a reajustes constantes dos 

movimentos. Uma dessas sensações é a estimulação cutânea que funciona quase 

como uma carícia, sensação esta que os idosos têm muito pouco. Isto provoca um 

bem-estar geral muito grande.  

De acordo com Barbosa (2000), existe um conjunto de determinantes que 

são decisivas na escolha dos exercícios a realizar e no controlo da intensidade da 

exercitação durante uma aula de hidroginástica: as leis de Newton; a força de 

arrasto hidrodinâmico; as características das alavancas; a tensão superficial; a 

força de impulsão hidrostática; a pressão hidrostática e a temperatura da água. 

Skinner (1985) descreve as leis que regem os movimentos aquáticos. Os 

seus princípios físicos são a lei da inércia, a lei da aceleração e a lei da acção-

reacção. 

A primeira lei de Newton é também conhecida por lei da inércia, esta define 

que um corpo permanece no estado do movimento rectilíneo uniforme ou de 

repouso, se for nula a força resultante que actua sobre esse corpo. Na ausência 

de atrito, um corpo em repouso tende, pela sua inércia, a permanecer em repouso; 

um corpo em movimento tende a manter constante a velocidade. 

A segunda lei relaciona a aceleração com a sua causa, a força. Esta lei 

sugere que a força exercida é proporcional à aceleração e à massa desse corpo. 
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A terceira lei de Newton ou lei da acção-reacção diz que cada acção 

pressupõe uma reacção de igual direcção e intensidade, mas de sentido oposto. 

De acordo com Barbosa (2000), é necessário energia para alterar o estado 

de repouso ou de movimento de um corpo. O mesmo se passa ao procurar mudar 

de direcção ou parar o movimento de hidroginástica. Logo, pode variar-se a 

intensidade de exercitação alterando o estado de repouso ou de movimento. 

Aumentando a aceleração aumenta-se a força exercida, sendo de realçar que 

executar o exercício com maior aceleração não implica que seja encurtada a 

trajectória do movimento. Ainda segundo o mesmo autor (Barbosa, 2000) a 

terceira lei está relacionada com a impulsão e a flutuação. Por exemplo, ao 

empurrar o fundo da piscina com os pés, a reacção será o corpo elevar-se na 

água. Outro exemplo será a função dos membros superiores que, na 

hidroginástica, é fundamentalmente o de manter o equilíbrio e ajuda na realização 

do movimento. A intensidade do exercício pode assim variar consoante os 

movimentos de braços, ajudando ou contrariando. 

A resistência hidrodinâmica, ou força de arrasto, pode ser entendida como 

uma sobrecarga natural exercida pela água (Aborrage, 1997 citado por Campos, 

2003).Na hidroginástica é possível aumentar a intensidade do trabalho e propiciar 

um maior consumo de energia transformando o peso de gordura em peso 

muscular (Gaines, 1993), além de tonificar os músculos pela resistência da água 

em várias direcções.   

Alguns cuidados devem ser relembrados se o exercício for realizado na 

água como a presença de corrimão, pisos anti-derrapantes, rampas, temperatura 

da água entre 27 e 32 graus, pois se a água estiver fria pode ter o efeito de 

hiperventilação (Varela, 2000). Recomenda-se, como em qualquer outra 

actividade, uma avaliação do seu estado de saúde, uma vez que determinados 

problemas exigem uma modificação no programa, tais como a artrite, osteoporose, 

fibromialgia, obesidade, diabetes, doença cardíaca, hipertensão, asma ou até 

alguns problema passageiros de dor mais localizada.  
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A hidroginástica parece assim ser eficaz no atenuar do processo de 

envelhecimento e trará benefícios anatomo-fisiológicos, cognitivos e sócio-afetivos 

aos idosos, tornando-os mais sadios (ausência de doenças), independentes, 

sociáveis e eficientes, proporcionando-lhes uma melhor QV (Takahashi, 2004). 

Proporciona também situações que os idosos sentem prazer e satisfação pelo 

trabalho com o próprio corpo e também pelo trabalho em grupo (Villa & Calvo, 

1998).  

Com a prática de hidroginástica ficarão mais independentes, com maior 

auto-estima, com maior vitalidade e vontade de viver, logo mais saudáveis, 

sociáveis e felizes e portanto também se sentirão mais úteis. No entanto, apesar 

dos idosos procurarem a hidroginástica por estes motivos, existe ainda a grande 

dificuldade de os manter motivados para uma prática contínua (Ferreira, 2003, 

citado por Nakagava, 2007). O programa de actividade física deve, então, 

englobar exercícios que não levem à exaustão nem tenham um elevado grau de 

dificuldade. Podem, no entanto, aumentar gradualmente a sua exigência, desde 

que sejam cativantes. Neste sentido as aulas podem ser realizadas com música e 

com diversos materiais.               
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3 OBJECTIVOS E HIPÓTESES     

3.1 OBJECTIVOS     

O objectivo deste estudo foi avaliar a intensidade de esforço em indivíduos 

da terceira idade, institucionalizados e não institucionalizados, em aulas de 

hidroginástica através da medição de frequência cardíaca.       

3.2 HIPÓTESES   

Para a elaboração do presente estudo foram formuladas as seguintes 

hipóteses:  

H1 

 

serão as aulas de hidroginástica suficientemente intensas do ponto de vista 

cardiovascular?   

H2 

 

Será que a institucionalização é um factor que interfere na avaliação da 

intensidade de esforço do idoso?      
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA     

A amostra foi constituída por 16 idosos de ambos os sexos praticantes de 

hidroginástica, dos quais 8 institucionalizados residentes do Centro Paroquial de 

Touguinha (6 mulheres e 2 homens) e 8 não institucionalizadas sócios do Grupo 

de Operários Reformados da Póvoa de Varzim (3 mulheres e 5 homens). Os dois 

grupos têm aulas de hidroginástica na Piscina da Instituição Municipal 

 

Varzim 

Lazer.  

Quando se estabeleceu o primeiro contacto com os grupos foi-lhes 

explicado o estudo de uma maneira geral, seus objectivos e procedimentos 

experimentais. Todos eles deram o seu consentimento verbal para participarem no 

estudo.   

Todos os idosos realizam autonomamente as actividades básicas diárias e 

estão integrados num programa de actividade física para a 3ª idade da Câmara 

Municipal da Póvoa da Varzim em colaboração com a Instituição Desportiva 

 

Varzim Lazer.    

A presença de patologias crónicas, assim como os dados referentes à 

idade, peso e altura foram determinados a partir de informação pessoal, e no caso 

dos idosos institucionalizados, também por parte da Assistente Social. Assim, 

depois da situação ser analisada, foi considerado que nenhum apresenta 

problemas que condicionem a prática de exercício aeróbio de intensidade 

moderada.   

Pelas características dos sujeitos, a amostra inicial foi, no grupo 

institucionalizado, alterada de forma a serem controladas todas as variáveis que 

poderiam influenciar os resultados finais. Assim, foram excluídos dois sujeitos que 

por razões de saúde não cumpriam os requisitos mínimos para o cumprimento da 

avaliação.  

As principais características de ambos os grupos (I e NI) estão descritas 

nos Quadros 5 e 6. 
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Quadro 5 

 
Altura, idade e peso dos indivíduos em função do sexo (média desvio 

padrão)   

SEXO IDADE (anos) ALTURA (m) PESO (Kg ) IMC n 

      

Feminino 78,6 7,8 1,61 0,06 78 10,1 31 4,9 9 

       

Masculino 72,9 3,5 1,68 0,11 81 14,6 29,5 4,6 7 

       

Total 76,1 6,8 1,64 0,09 79,5 11,9 30 4,7 16 

       

p ns ns ns ns 

    

Da observação do referido quadro, podemos dizer que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os sexos em nenhum dos itens 

observados.   

Quadro 6 

 

Altura, idade e peso dos indivíduos em função da institucionalização 

(média desvio padrão)  

INSTITUCIONALIZAÇÃO IDADE (anos) ALTURA(m) PESO (kg) IMC 

     

Institucionalizado 81 5,3 1,61 0,07 78, 6 11,9 30,8 5,4 

      

Não institucionalizado 71 3,3 1,67 0,10 80,4 12,8 29,9 4,1 

      

Total 76,1 6,8 1,64 0,09 79,5 11,9 30,3 4,7 

      

p ns ns ns ns 

  

Analisando o quadro n.º 6 em função da institucionalização, verifica-se os 

idosos institucionalizados são mais velhos, apresentando uma média da idade de 

81 5,3 anos, comparativamente com os não institucionalizados em que a média é 

de 71 3,3 anos. Verifica-se ainda que o grupo institucionalizado tem uma média 

mais baixa relativamente à altura e ao peso, sendo de 1,61 0,07 e 78,6 11,9 

respectivamente. No outro grupo é de 1,67 0,1 e 80,4 12,8, apresentando uma 
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média de IMC mais baixa. Verifica-se, ainda que as diferenças não são 

significativas.   

Podemos constatar, ainda, que os valores de IMC estão acima dos valores 

considerados normais pela OMS, em todos os idosos com excepção de 1, 

reflectindo-se numa média alta. O quadro que se segue mostra a distribuição dos 

indivíduos pelos intervalos de IMC.  

Quadro 7  Distribuição dos indivíduos em função do IMC  

Intervalos de valores da 

IMC (kg.m2) 

n.º de indivíduos Classificação 

22  25  1 Peso normal 

25 - 30 7 Sobrepeso 

>30 8 Obesidade 

  

4.1.1. Grupo I (Idosos institucionalizados)  

Foram inicialmente estudados 10 idosos voluntários, de idades 

compreendidas entre os 75 e os 87 anos. 

Foram considerados os seguintes critérios de exclusão: idade inferior a 65 

anos, existência de patologias significativas que obrigavam à meio de apoio para a 

realização das aulas e patologias cardíacas graves. 

Assim a amostra final passou a ser constituída por 8 idosos com uma média 

de: idade=81 5,3; peso=78,6 11,9 e atura=1,67 ,10, sendo o nº de elementos 

do sexo feminino de 6.  

4.1.2. Grupo NI (não institucionalizado)  

A amostra inicial manteve-se e foi constituída por 8 idosos com idades 

compreendidas entre os 67 e 78 anos. 
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4.2 Caracterização do instrumento   

Para a avaliação da intensidade de esforço pela medição da frequência 

cardíaca foram monitorizadas as sessões, através de um cardiofrequencimetro 

portátil, o Team System, cujo emissor se encontrava fixo num cinto colocado à 

volta do tronco do indivíduo à altura do apêndice xifóide. 

Foram recolhidos os registos da FC de 15 em 15 segundos, tendo sido 

calculada a média e a distribuição dos intervalos de frequência para cada sujeito, 

e seguidamente, a média para o total da amostra em cada um dos momentos 

observados.  

Foi, ainda, estimada a frequência cardíaca máxima teórica (FCmax) com 

base na formula de Tanaka definida por FCmax = 208  (0,7x idade), bem como, o 

respectivo valor percentual para cada um dos sujeitos observados.   

4.3 Caracterização das aulas  

As aulas de Hidroginástica foram realizadas numa piscina com 1,20m de 

profundidade a uma temperatura de 30º estando o ambiente a uma temperatura 

de 29º. Tiveram a duração de 30 minutos, 

O programa de exercícios para as sessões foi constituído por uma parte 

inicial com a duração de 10 minutos, onde os indivíduos realizaram vários tipos de 

deslocamento na água, tais como andar para frente, lado, subindo os joelhos, etc. 

foram seguidos por exercícios de mobilidade geral: tocar com a mão no joelho 

contrário, no calcanhar, alternadamente, etc.  

Seguiu-se uma parte aeróbia com a duração aproximada de 10 minutos 

onde os exercícios foram realizados em roda. Predominaram os exercícios 

aeróbicos como corrida estacionária (elevação dos joelhos anteriormente, 

lateralmente); polichinelo (afastar e juntar lateralmente MS e MI); tesouras( afastar 

anterio-posteriormente os MI); saltitares( para a frente, para trás e para os lados); 

etc. Realizaram depois exercícios localizados na parede (~7minutos), onde 

trabalharam predominantemente os músculos abdominais, quadricipedes e 
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gémeos e depois com esparguetes realizaram exercícios de força para os 

membros superiores. 

No relaxamento realizaram exercícios respiratórios acompanhados por 

movimentos lentos dos membros superiores durante cerca de 3 minutos.  

4.4 Procedimentos estatísticos    

Os cálculos foram realizados no programa de estatística denominado por 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows Vista. Todos os 

dados foram analisados descritivamente com o objectivo de averiguar a 

normalidade da distribuição. Assim, após esta análise exploratória dos dados, a 

análise dos resultados da FC foi efectuada a partir do teste t-student de medidas 

independentes. O nível de significância foi mantido em 5% (p <0,05).                   
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5.APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS   

Antes da apresentação dos resultados, importa referir que factores como a 

pratica regular de actividade física da amostra, assim com o n.º reduzido de 

indivíduos, não retiram a validade e o significado aos resultados obtidos, mas não 

permitem a sua generalização à globalidade da população idosa, tal como se pode 

verificar nos quadros seguinte.  

No Quadro 8 podemos verificar que a amostra tem homogeneidade das 

variáveis relativamente aos valores médios, amplitude e distribuição dos valores 

da frequência cardíaca.  

Quadro 8 

 

Resultados do teste de homogeneidade das variáveis relativamente 

aos valores médios, amplitude e distribuição dos valores da frequência cardíaca.  

Valores médios

 

da FC

  

 FCmax        ,031

  

FCm            ,353

   

FCI              ,093

   

FCF             ,469

 

Amplitude e distribuição 

 

dos valores da FC  

0-89bpm (%)          ,431

  

90-107bpm(%)       ,330

   

108-125bpm(%)     ,226

   

            

 

Na observação do quadro, verifica-se que apenas um valor, o da FCmax, é 

inferior a 0,05, não sendo significativo em termos de homogeneidade da amostra. 

Relativamente aos valores da FC na amplitude e sua distribuição, todos são 

superiores a 0,05, no entanto existem ainda dois intervalos de FC (126-152bpm e 

152-180bpm) que não aparecem referenciados porque apenas dois idosos 

atingiram esses valores durante a aula.   
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Telemetria da FC 

A título ilustrativo, na fig 1 apresenta-se graficamente um traçado da 

evolução do sujeito X durante uma aula de hidroginástica.   

Figura 1 - Evolução  da FC do sujeito  X durante uma aula de hidroginástica.    
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O quadro que se segue mostra os resultados obtidos através do Team 

System (frequências cardíacas) numa aula de hidroginástica com indivíduos 

institucionalizados, utentes do Centro Paroquial de Terroso.  

Quadro 9 

 

Valores, amplitude e distribuição dos valores da frequência cardíaca 

dos idosos institucionalizados.   

cintos

  

FCm  FCmáx

  

FCi   FCf   

0-

89bpm 

(%) 

90-

107bpm 

(%) 

108-

125bpm 

(%) 

126-

152bpm 

(%) 

152-

180bpm 

(%) 

1 91 112 108 98  0,9 80,7 17,5 - 0,9 

3 78 87 83 75  100 _ _ _ _ 

4 68 91 78 68  93,9 0,5 0,2 5,5 _ 

5 61 74 60 59  100 _ _ _ _ 

6 80 87 84 81  98,9 1,1 _ _ _ 

8 77 113 112 78  95,5 3,5 1,0 _ _ 

9 89 103 97 89  45,5 54,5 _ _ _ 

10 93 134? 86 95  47,2 46,2 3,2 2,9 0,3 
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Os idosos institucionalizados apresentam valores de FC média entre os 77 

e os 93 bpm. A FCmax varia entre os 74 e os 134bpm. Relativamente  à FCi e à 

FCf, estas apresentam valores muito similares, 78-112 bpm e 75-98 bpm 

respectivamente.   

A maior parte da aula foi realizada a uma frequência cardíaca entre os 0 e 

os 89 bpm, cerca de 73%. Apenas 2 idosos realizaram uma grande percentagem 

de aula no intervalo entre os 90 e 107 bpm. Só 23.3% da aula foi realizada neste 

intervalo de FC. Os restantes valores não são significativos tal como se pode 

também verificar no quadro 10.   

Quadro 10 - Valores médios, amplitude e distribuição dos valores da FC do 

GI(média  desvio padrão) (n=8)  

valores 

Média(bpm) 84,1 16,1 

Máxima (bpm) 95,5 19,9 

Inicial(bpm) 88,5 16,8 

Final (bpm) 80,4 13,3 

O-89 bpm (%) 72,8 37,2 

90-107bpm (%) 31,1 34,2 

108-125bpm(%) 5,5 8,1 

126-152bpm (%) 4,2 1,9 

153-180bpm(%) 0,6 0,4 
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O quadro n.º 11 mostra os resultados obtidos através do Team System 

(frequências cardíacas) numa aula de hidroginástica com utentes do Grupo de 

operários reformados, indivíduos não institucionalizados.  

Quadro n.º 11 

 

Valores, amplitude e distribuição dos valores da frequência 

cardíaca dos idosos não institucionalizados   

cintos  FCm  FCmáx  FCi  FCf 

0-

89bpm 

(%) 

90-

107bpm 

(%) 

108-

125bpm 

(%) 

126-

152bpm 

(%) 

152-

180bpm 

(%) 

1 83 111 73 82 76,8 22,4 0,8 _ _ 

2 78 106 77 72 97,5 2,5 _ _ _ 

3 80 104 90 76 84,3 15,7 _ _ _ 

4 88 116 76 95 59,3 30,5 2,3 _ _ 

5 87 117 83 77 69,5 24,0 6,5 _ _ 

6 94 119 93 93 37,1 52,8 10,1 _ _ 

7 77 102 84 73 91,8 8,2 _ _ _ 

8 87 78 83 75 2,3 88,9 8,9 _ _ 

    

Os idosos não institucionalizados apresentam um intervalo de valores da 

FCm semelhante ao apresentado pelos idosos institucionalizados (77-94bpm). 

Nota-se na FCmax valores mais homogéneos, entre os 102 e os 117bpm. Na FCi 

e FCf é de referir que também apresentam valores semelhantes tal como acontece 

no grupo anterior.   

Relativamente à percentagem de tempo de aula verificou-se a mesma 

situação que no grupo de idosos institucionalizados. 64,8% da aula não excedeu 

os 89 bpm e 30%  da aula foi realizada entre os 90 e os 107 bpm, não havendo 

ninguém com valores de FC entre 126 e os 180.     
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Quadro 12 - Valores médios, amplitude e distribuição dos valores da FC do GNI 

(média  desvio padrão) (n=8)  

valores 

Média(bpm) 85,3 7,9 

Máxima (bpm) 111,4 7,2 

Inicial(bpm) 80,8 8,2 

Final (bpm) 81,9 9,2 

O-89 bpm (%) 64,8,8 31,7 

90-107bpm (%) 31,6 28,2 

108-125bpm(%) 5,7 4,1 

126-152bpm (%) _ 

153-180bpm(%) _ 

  

Quadro 13 - Valores médios, amplitude e distribuição dos valores da FC  do GI e 

GNI (média  desvio padrão) (GI n =8; GNI n=8).   

GI GNI P 

Média(bpm) 84,1 16,1 85,3 7,2 O,862  

Máxima (bpm) 95,5 19,9 111,4 7,2 0,052 

Inicial(bpm) 88,5 16,8 80,8 8,2 0,093 

Final (bpm) 80,4 13,3 81,9 9,2 0,469 

O-89 bpm (%) 72,8 37,2 64,8,8 31,7 0,431 

90-107bpm (%) 31,1 34,2 31,6 28,2 0,330 

108-125bpm(%) 5,5 8,1 5,7 4,1 0,226 

126-152bpm (%) 4,2 1,9 _ _ 

153-180bpm(%) 0,6 0,4 _ _ 
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Comparando os dois grupos, apenas a FCmax teve diferenças 

significativas, sendo o grupo não institucionalizado o que apresentou valores mais 

altos (109,9bpm). Relativamente aos outros parâmetros da FC, as diferenças não 

foram significativas.  

A FCi, antes do exercício, tem como média 84,8 13,6 bpm, sendo 

ligeiramente mais baixa nos indivíduos não institucionalizados o que significa que 

a população escolhida apresentou índices de FCi razoáveis. Segundo Guyton, 

(1994), a FC de repouso considerada normal é de 72 bpm. A FCf apresentou 

valores muito idênticos aos da FCi e entre os grupos.  

Tal como foi referido anteriormente, os valores da FC foram divididos em 5 

intervalos. Entre os dois grupos não há diferenças significativas em nenhum dos 

intervalos.   

Na tentativa de melhor conhecer a intensidade dos exercícios propostos 

durante a aula de hidroginástica do grupo GI e GNI, foi estimada a frequência 

cardíaca máxima teórica (FCmax), bem como, o respectivo valor percentual para 

cada um dos sujeitos observados e para a média de cada uma das aulas.  

Quadro 14 

 

Frequência cardíaca máxima teórica (FCmaxt), bem como, o 

respectivo valor percentual para cada um dos sujeitos observados     

GI      GNI   
Sujeito Idade 

(anos)

 

FCm 
(bpm)

 

Fcmaxt 
(bpm) 

%FC
max  

sujeito

 

Idade 
(anos)

 

FCm 
(bpm) 

FCmaxt 
(bpm) 

%FC

 

max 
1 85 91 149 61,2  1 69 83 160 52 

2 75 78 156 50,2  2 70 78 159 49,1 

3 87 68 147 46,2  3 72 80 158 50,8 

4 83 61 150 49,4  4 78 88 153 53,4 

5 75 80 156 51,5  5 67 87 161 51,5 

6 75 77 156 49,5  6 69 94 160 58,9 

7 82 89 151 59,1  7 71 77 158 48,6 

8 87 93 147 63,2  8 72 78 158 62,8 
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A análise deste quadro permite-nos  verificar que a FCmax teórica variou 

entre os 147 e os 156bpm, para o grupo GI, sendo a média de 151,2 3,7 bpm. 

Para o grupo GNI a FCmax teórica variou entre os 153 e os 161 bpm, dando uma 

média de 158,3 2,3 bpm , portanto ligeiramente mais alta.  

No quadro que se segue podemos verificar estes resultados de forma 

simplificada e com a apresentação da média desvio padrão.  

Quadro 15 

 

Valores mínimo, máximo e média desvio padrão da frequência 

cardíaca média, FCmax e FCmax teórica, bem como, o respectivo valor percentual    

GI     G

 

NI  

 

FCm 
(bpm) 

FCmax 
(bpm) 

Fcmt 
(bpm) 

% 
FCmax

  

FCm 
(bpm) 

FCmax 
(bpm) 

Fcmt 
(bpm)

 

%FC

 

max

 

mi 77 74 147 46,2  77 102 153 48,6

 

ma 93 134 156 63,2  94 117 161 62,8

 

m 
dp 

84,1 
16,1 

95,5 
19,9 

151,2 
3,7 

52,7 
7,8  

85,3 
7,9 

11,4 
7,2 

158,3

 

2,3 
53,8

 

5,2

 

mi-valor mínimo, ma-valor máximo, m dp- média desvio, FCmt 

 

Frequência cardíaca máxima 

teórica   

Podemos dizer que a intensidade da aula de hidroginástica variou entre os 

46,2% e os 63,2% da FCmax no grupo institucionalizado e entre os 48,6 e os 62,8 

para o grupo não institucionalizado. Esta teve uma média de 53,7 10,4% para o 

GI e 53,9 5,1%para o GNI, dando uma média total de 54,7 7,9%. Os grupos não 

apresentam diferenças estatisticamente significativas neste parâmetro.         
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

O objectivo deste estudo foi avaliar a intensidade de esforço na realização 

dos exercícios em aulas de hidroginástica comparando os resultados entre os 

grupos de idosos institucionalizados e não institucionalizados. Para isso foram 

estudados dois grupos distintos (GI vs GNI) com idades compreendidas entre os 

67 e os 87 anos. 

Verificamos, ainda, que os sujeitos da amostra são autónomos na sua vida 

diária e não apresentam problemas que condicionem a prática de exercício 

aeróbio de intensidade moderada. 

Apesar de termos observado diferenças relativamente à idade entre os dois 

grupos de análise, sendo que os idosos institucionalizados são mais velhos, 

apresentando uma média da idade de 81 5,3 anos, comparativamente com os 

não institucionalizados em que a média é de 71 3,3anos, após analisada a 

interacção Grupo*Idade, concluiu-se que a variância observada não era 

significativa, ou seja, a diferença de idades não afectou os resultados do nosso 

estudo. 

Pelas características dos sujeitos, a amostra inicial foi, no grupo 

institucionalizado, alterada de forma a serem controladas todas as variáveis que 

poderiam influenciar os resultados finais. Assim, foram excluídos dois sujeitos que 

por razões de saúde não cumpriam os requisitos mínimos para a realização da 

avaliação.  

Relativamente ao peso corporal, verificou-se que, nos dois grupos, estão 

acima do peso considerado normal (7 indivíduos estão com sobrepeso e 8 com 

obesidade), tal como acontece com a maioria da população idosa (WHO, s/d). 

Estes dados resultaram da obtenção do índice de massa corporal (IMC) através 

do quociente ente o peso e o quadrado da altura, Peso (Kg)/Altura2 (m) 

(Branco,1996). Neste estudo verificamos que ambos os grupos estão em zona de 

risco, no que diz respeito ao IMC, uma vez que estão acima dos 25 valores 

percentuais ( OMS, s/d), embora a diferença entre eles não seja significativa. 
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Da mesma forma, Zamboni et al, (1999), investigaram a relação entre 

composição corporal e performance física em mulheres idosas e observaram que 

níveis baixos de performance estão relacionados com níveis altos de IMC. 

Jette et al., 1990, observou uma relação inversa entre o nível de aptidão 

física e o IMC em idosas. Isso parece constituir-se como um fenómeno que se 

expande também em homens e mulheres adultos e até mesmo em crianças. Os 

resultados desse estudo mostram indícios da existência de uma relação inversa 

entre IMC e o indíce de actividade física em idosas, ou seja, níveis mais altos de 

IMC estão relacionados a performances mais baixas em testes de aptidão 

funcional de idosas. Dessa forma, a manutenção de níveis normais de IMC e bons 

de aptidão funcional pode ser importante não apenas para prevenção de doenças, 

mas também para a manutenção da autonomia e independência do idoso. 

Tem sido descrito pela bibliografia (Guimarães e Pires Neto, 1996; Ryan e 

Elahi, 1996) quais os efeitos a nível fisiológico que se reflectem nas alterações da 

composição corporal. Especificamente, por volta dos 70 anos, existe uma 

tendência para o aumento da massa gorda (25 a 40%) (Branco, 1996) e 

diminuição da massa magra (Marques, 2000). Assim, se por um lado os idosos do 

grupo GNI são mais activos, sendo que este é um aspecto determinante do IMC, 

por outro lado, incorrem provavelmente em maiores erros alimentares, que se 

sabe igualmente fundamental para o IMC (Astrand, 1992). Por outro lado, e apesar 

de no nosso estudo não termos realizado um controlo alimentar efectivo, o facto 

dos idosos do grupo GI são acompanhados por um Nutricionista do lar onde 

residem, facto este, que permite, provavelmente, uma dieta mais equilibrada e de 

qualidade superior. Não se reflectindo porém nos resultados do IMC. 

Assim, tendo por base as características da água e as características dos 

nossos idosos com excesso de peso, o programa de treino (hidroginástica) 

realizado neste estudo parece ser o mais indicado. Ou seja, pelas propriedades 

físicas da água, é possível praticar actividade física com a sensação do peso 

corporal aliviado, já que com a água á altura dos ombros, a força da flutuação faz 

com que o peso corporal seja aliviado em cerca de 90%; O impacto sofrido pelas 

articulações de um indivíduo pesado (como é o caso dos indivíduos amostrais) ao 
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praticar exercícios como corrida ou caminhada pode ser bastante prejudicial, 

enquanto que na água esse efeito é muito reduzido pelas peculiaridades do meio 

líquido; a água é bem mais resistente e viscosa que o ar, de maneira que 

exercitar-se nesse meio é bem mais fácil, principalmente para estas pessoas que 

têm pouco equilíbrio e coordenação, além disso promove um gasto calórico muito 

maior. Por outro lado, dentro de água, devido ao facto de se trabalhar com o corpo 

quase totalmente submerso, pode-se exercitar sem ter que se expor aos olhares 

críticos de outras pessoas, factor que muitas vezes distancia os indivíduos da 

prática regular da actividade física. 

No entanto, apesar dos benefícios associados à hidroginástica é importante 

salientar que um programa de AF formal deve ser prescrito de acordo com as 

características, necessidades, objectivos, nível inicial, estado de saúde e de ApF 

dos Idosos (Carvalho, 2002). Que o exercício físico com este escalão etário deve 

basear-se em regras e princípios básicos, de forma a não sobrecarregar o sistema 

locomotor e cardiovascular dos idosos. O baixo risco de lesões, o controle da 

frequência cardíaca e pressão arterial são factores que tornam certos exercícios 

seguros, portanto preferíveis nesta faixa etária. Por fim uma sensação agradável e 

de bem-estar deve envolver o indivíduo para que este se sinta motivado a 

progredir com os exercícios (Santarém, 2003).  

A monitorização da FC como indicador da intensidade de exercício é um 

procedimento estandardizado comum na literatura (Pollock e Willmore, 1990). A 

justificação para ser uma das ferramentas mais utilizadas está, provavelmente nas 

seguintes vantagens deste método de avaliação: facilidade de operacionalização 

de métodos fiáveis de monitorização da FC e com a possibilidade de registo 

contínuo, comparativamente com outros métodos (Vilas-Boas, 1991). Apresenta, 

no entanto, como desvantagens, o reduzido poder de discriminação e explicação 

das variações operadas, quer em termos de adaptação aguda quer crónica ao 

exercício; e a instabilidade da FC enquanto indicador da intensidade do exercício. 

Além disso estes valores podem ser influenciados por vários factores, tais como: 

idade, sexo, condição física, massa muscular, tipo de exercício, postura corporal, 
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estado emocional, factores ambientais, nível de hidratação, tipo de alimentação 

realizada antes do exercício, hora do dia e o consumo de café e tabaco (Brooks et 

al, 2001; Soares, 1988). Depois de controladas estas variáveis, podemos utilizar a 

FC como indicador de fácil aplicação para a avaliação da intensidade de um 

exercício. No entanto, no nosso estudo, não foram controladas de forma exaustiva 

todas estas variáveis. 

A FC máxima pode ser estimada pela fórmula (220-idade) ou (208-(0,7x 

idade), esta última, utilizada neste estudo. Esta fórmula tem sido amplamente 

aceita pela comunidade científica sendo também recomendada pelo American 

College of Sports Medicine (ACSM, 1990), para a prescrição da intensidade de 

esforço.  

Ao contrário do que se previa, a institucionalização parece não ser um 

factor que interfere nos resultados da avaliação da FC, uma vez que apenas na 

FCmax se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

grupos. 

O grupo GI apresentou valores de FCm que variaram entre os 77 e os 93 

bpm, sendo a média de 84,1 16,1. Verificou-se ainda neste grupo que a FCmax 

variou entre os 74 e os 134 bpm, ficando com uma média de 95,5 19,9 bpm.  

Em relação ao grupo GNI, este apresentou valores de FCm entre os 77 e os 

94 bpm (média=85,3 7,9) e de Fcmax entre os 102 e os 117 bpm (média = 

111,4 7,2). 

De acordo com a literatura (Henry et al., 2001), os sujeitos do GNI tendem a 

ser mais robustos e saudáveis do que o GI para o mesmo intervalo de idade, pelo 

facto de terem a oportunidade de manter as suas tarefas diárias e de, em 

principio, lhes ser proporcionado uma vida mais activa junto da comunidade em 

geral. Pelo contrário, provavelmente o grupo GI, pelo facto de estarem inseridos 

numa instituição, onde a manutenção do seu estilo de vida habitual é bastante 

limitado, mesmo quando os idosos apresentam níveis de autonomia elevados e 

níveis de AVD mais baixos (MacPherson, 1994; Henry et al., 2001).  
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Relativamente  à FCi e à FCf, no GI, estas apresentam valores muito 

similares, 78-112 bpm e 75-98 bpm respectivamente. No GNI a situação é muito 

semelhante. A FCi, ou em repouso, tem como média 84,8 +/- 13,6, sendo 

ligeiramente mais baixa nos indivíduos não institucionalizados o que significa que 

a população escolhida apresente índices de FCi razoáveis. Segundo Guyton, 

(1994), a FC de repouso considerada normal é de 72 bat/min.  

A frequência cardíaca em repouso varia, em indivíduos normais, em 40bpm 

(atletas de resistência, maratonista por exemplo) a valores próximos a 100bpm. 

Em média, em indivíduos sedentários, a frequência cardíaca em repouso está 

entre 70 a 90bpm. Pode-se observar que a frequência cardíaca de repouso é mais 

baixa nos indivíduos atletas, pois esta , diminuição é uma consequência dos 

programas de treino físico (Fernandes.F., s/d).  

A medição da frequência cardíaca nas condições de repouso fornece 

seguras informações acerca da condição do indivíduo, bem como dos processos 

de ajustes autonómicos. A oscilação da frequência cardíaca ocorre em função de 

uma série de eventos: actividade intelectual, stress, variações térmicas, taxa de 

metabolismo, variações hormonais, além do grau de treino físico (Scheuer, 1977: 

Blomqvist, 1983).   

Depois de calculada a FCmax teórica através da fórmula  de Tanaka 220 

 

(0,7xidade), esta apresentou valores entre os 147 e os 156 bpm( de média = 

151,2 3,7 bpm) para o GI e entre os 153 e os161 bpm (média = 158,3 2,3) para 

o GNI.  

Tal como se pode verificar nos dados acima descritos e de acordo com Sila, 

V. et al., (2007), os valores resultantes da fórmula de Tanaka, superestimam os 

valores da FC, porque, segundo Silva, V. et al. (2007) a FCmax não difere entre os 

sexos e diminui pouco com a idade além de permanecer inalterável 

posteriormente a um treino de resistência aeróbia, tornando esta fórmula mais 

falível. Verificou-se que os valores de FCmáx medidos foram significativamente 

inferiores quando comparados aos obtidos através das equações de predição. 
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Este facto pode ter importantes implicações na prescrição da intensidade 

de programas de exercícios físicos dirigidos para esta população. Baseada nos 

valores de FCmáx identificados através das equações, a prescrição de exercício 

pode impor uma exigência cardiovascular e metabólica excessiva.     

A intensidade dos exercícios propostos durante a aula de hidroginástica do 

grupo GI e GNI , foi estimada através da frequência cardíaca máxima teórica 

(FCmax)  (f´rmula de Tanaka) e do respectivo valor percentual para cada um dos 

sujeitos observados e para a média de cada uma das aulas. Verificou-se que esta 

teve uma média de 52,7 7,8% para o GI e 53,8 5,2% para o GNI, dando uma 

média total de 53,3 6,4%. Os grupos não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas neste parâmetro.   

Deste modo pode-se considerar que as aulas de hidroginástica não foram 

suficientemente intensas, pois contrariam o proposto pela ACSM, (1988), em que 

a actividade deve ser realizada a uma intensidade moderada de 50 a 85% da 

FCmax, e ainda os valores referidos por leite, (1996), em que, entre os 71 e 80 

anos, a FC recomendada (60-75% da FCmax) deve estar num intervalo entre 108 

e 125 bpm. 

Sendo o grupo GNI o que apresenta idades mais baixas e um menor IMC, 

além de serem pessoas não institucionalizadas e portanto, tal como refere a 

literatura, mais activas, seria de esperar que apresentassem valores de FC mais 

altos. Portanto contraria a hipótese (H2) de que institucionalização influencia a 

avaliação da intensidade de esforço.  

No total da amostra verificou-se que a maior percentagem de tempo de aula 

está num intervalo, em que a FC atinge o seu máximo aos 89bpm, cerca de 73%. 

Apenas 2 idosos realizaram uma grande percentagem de aula no intervalo entre 

os 90 e 107 bpm. Só 23.3% da aula foi realizada neste intervalo de FC, o que 

sugere uma intensidade baixa para a melhoria do sistema cardiovascular (Leite, 

1996). 

No entanto, sabe-se que para induzir benefícios em termos de condição 

física e saúde, a intensidade do exercício não necessita de ser muito elevada, tal 
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como refere Hagberg et al., (1989). No seu estudo com idosos hipertensos foram 

observadas reduções semelhantes nos valores da pressão arterial com treino a 40 

e 70 % do VO2max. As actividades de baixa intensidade, como caminhar ou 

pedalar em bicicleta ergométrica a 60% da FCmax. Em idosos sedentários ou 

mais debilitados, têm sido associadas melhorias na eficácia cardiovascular 

(ASCM, 1981).  

Existem, no entanto alguns factores de risco associados á excitação, tais 

como a probabilidade de lesão. Segundo Costa, (1996) o risco de crise 

cardiovascular aumenta de forma mais ou menos paralela com o aumento da 

intensidade e duração da actividade, devido a uma maior estimulação simpática. 

Os programas de intensidade baixa a moderada com maior duração são os mais 

recomendados para a maioria dos idosos (ASCM, 1998). Se associados à idade 

estão factores como o sedentarismo e o risco de doença cardiovascular 

característico deste escalão etário, os aspectos acima mencionados tornam-se 

ainda mais relevantes. 

Assim, avaliando a FC de uma forma mais individualizada, em detrimento 

da FCm, apenas um indivíduo teve um valor de intensidade excessiva (134 bpm), 

pelo que se poderá dizer que as aulas foram seguras.  

No entanto, tal como referido anteriormente, a FC como indicador da 

intensidade de esforço terá de ser interpretada em função do nível de condição 

física específica dos indivíduos em causa (Soares, 1998).  

Com base nos dados e nas observações, podemos aceitar a hipótese de 

que não há diferença significativa entre os dois grupos, mas, considerando que o 

grupo GNI tem idade inferior, melhor desempenho nas actividades individuais e 

são mais independentes, podemos considerá-los com uma maior autonomia em 

relação ao grupo GI, que tem uma dependência maior. Isto significa uma maior 

preocupação futura, pois poderá perder em muito em seu desempenho físico e 

locomotor, essenciais para uma boa autonomia e para o envelhecimento do 

indivíduo idoso. Assim, era de esperar que o grupo GNI apresentasse valores  
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A escassez de estudos similares a este, comparando idosos com base na 

institucionalização, não permitiu avançar muito na discussão dos resultados.                                
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7. CONCLUSÕES  

O sedentarismo ocorre em todas as faixas etárias mas na velhice poderá 

ser mais acentuado, devido à crença popular de que com o processo de 

envelhecimento se deve diminuir a intensidade de actividade física. Os idosos 

enfrentam assim, problemas de solidão, ausência de objectivos de vida e de 

actividades ocupacionais de lazer. 

O envelhecimento depende tanto das limitações como das potencialidades 

de cada indivíduo e o exercício físico aluda-o a lidar com as perdas decorrentes 

desse processo proporcionando-lhe uma melhor qualidade de vida. 

A prática de actividade física na população idosa além de todos os 

benefícios é essencial para a saúde mental, para combater a depressão. 

A vida do idoso fica mais estimulante e as suas relações pessoais e sociais 

vão ficando mais estabilizadas, sentimentos positivos de auto-satisfação vão-se 

tornando mais presentes.  

Considerando os objectivos e as hipóteses do presente estudo e dentro dos 

seus limites técnicos, metodológicos e amostrais foram retiradas as seguintes 

conclusões com base nos resultados observados na avaliação da intensidade de 

esforço em praticantes de actividade física, comparando aulas de hidroginástica e 

aulas de ginástica. 

1. Verificamos que as aulas de hidroginástica não são suficientemente intensas 

para a melhoria do sistema cardiovascular, 

2. Verificamos que a institucionalização não influencia a avaliação da intensidade 

de esforço.        
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