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Resumo 

A proposta deste trabalho é verificar o efeito de diferentes estratégias de 

promoção da saúde nos níveis de actividade física (AF), aptidão física (ApF), 

factores de risco de doença cardiovascular (DCV) e qualidade de vida (QV) dos 

idosos institucionalizados. Associadamente, procurou-se estudar o efeito do 

destreino nestas variáveis. Nesta investigação realizou-se um estudo 

prospectivo, longitudinal com um desenho experimental, com a duração de 1 

ano mais 3 meses de destreino. Amostra: 185 idosos (95 mulheres, 90 

homens). Metodologia: a) questionário para caracterização sócio-demográfica 

e uma escala de avaliação da QV (MOS SF-36); b) Functional Fitness Test 

para avaliar a ApF e funcional; c) MTI Actigraph para avaliar a AF; d) análises 

bioquímicas do sangue, tensão arterial e bio-impedância. As Intervenções 

consistiram em dois protocolos diferentes de AF: treino aeróbio (TA), treino de 

força (TF) e um programa de educação para a saúde (ES). Os principais 

Resultados indicam que: i) os homens são mais activos e referem melhor QV; 

ii) as mulheres apresentam melhor desempenho nos testes de flexibilidade e os 

homens nos de força e resistência aeróbia; iii) o TF melhorou significativamente 

a força e a flexibilidade corporal e o TA a resistência aeróbia, a 

agilidade/equilíbrio dinâmico e a força e a flexibilidade inferior; iv) o programa 

de TA (b=0,22), o nível de instrução (b=0,05), a QV (b=0,01) e o tempo de 

institucionalização (b=-0,03) são predictores da ApF; v) na predição da QV 

destacou-se o TA (b=5,86), o TF (b=6,72) e o programa de ES (b=3,74); vi) as 

implicações do destreino foram mais evidentes nos grupos de AF na 

componente da flexibilidade inferior à qual se associa a agilidade/equilíbrio 

dinâmico e força inferior no grupo de TA; vii) a tensão arterial, o colesterol e a 

glicemia melhoraram significativamente no grupo de TF e o HDL no grupo de 

TA; não tendo sofrido alterações significativas com o destreino. Os resultados 

desta tese adicionam algumas evidências e contribuem para realçar a 

importância da AF na promoção da saúde, prevenção e redução dos factores 

de risco de DCV e melhoria da ApF e QV.  

Palavras-Chave: QUALIDADE DE VIDA, ACTIVIDADE FÍSICA, APTIDÃO 

FÍSICA, IDOSOS, INSTITUCIONALIZAÇÃO 
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Abstract 

The purpose of this study is to assess the effects of different strategies of health 

on the levels of physical activity (PA), physical fitness (PF), cardiovascular 

disease (CVD), risk factors and quality of life (QoL) of the institutionalized 

elderly. Concurrently studies were made of the effect of detraining on these 

same variables. In this investigation we carried out a prospective longitudinal 

study with an experimental design, with 1 year plus 3 months of a detraining 

period. Sample: 185 elderly patients (95 women, 90 men). Methodology: a) A 

questionnaire with socio-demographic characteristics and a HrQoL scale (MOS 

SF-36); b) Functional Fitness Test to assess PF; c) An MTI Actigraph to 

evaluate the PA; d) Biochemical analysis of blood, blood pressure and bio-

impedance. Interventions consisted of two different protocols of PA: aerobic 

training (AT), strength training (ST) and one health education program (HE). 

The main results indicated that: i) Men are more active and report better QoL, 

ii) Women perform better on flexibility tests and men in strength and aerobic 

endurance, iii) ST significantly improved strength and body flexibility and AT the 

aerobic endurance, agility/dynamic balance and lower strength and flexibility; iv) 

The program of AT (b = 0.22 ), the level of education (b=0.05), QoL (b=0.01) 

and time of institutionalization (b=-0.03) are predictors of PF; v) the predictors of 

QoL were the AT (b=5.86) and ST (b=6.72) and the HE program (b=3.74); vi) 

Implications of detraining were more evident on the PA groups in the lower body 

flexibility, which is associated with agility/dynamic balance and lower strength in 

the AT group; vii) Cardiovascular variables improved significantly especially 

blood pressure, cholesterol and glucose in the ST and HDL in the AT group; not 

having undergone significant changes with the detraining. The results of this 

thesis contribute positively to highlight the importance of PA in the promotion of 

health, prevention and reduction of CVD risk factors and the improvement of the 

PF and QoL. 

Keywords: QUALITY OF LIFE, PHYSICAL ACTIVITY, PHYSICAL FITNESS, 

ELDERS, INSTITUTIONALIZED. 
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Résumé 

Le but de cette étude est d'évaluer l'effet des différentes stratégies pour 

promouvoir la santé, les niveaux d'activité physique (AP), la condition physique 

(CP), facteurs de risque de maladie cardiovasculaire et la qualité de vie (QV) 

des personnes âgées institutionnalisées. Parallèlement, nous avons essayé 

d'étudier l'effet du manque d’entraînement sur ces variables. Dans cette 

enquête, nous avons réalisé une étude prospective, longitudinale avec un 

modèle expérimental, avec une durée de 1 an et 3 mois de dés entraînement. 

Exemple: 185 patients âgés (95 femmes, 90 hommes). Méthodologie: a) un 

questionnaire pour le développement sociodémographiques et une échelle pour 

évaluer la QV (MOS SF-36) ; b) Functional Fitness Test pour évaluer la CP; c) 

MTI Actigraph  pour évaluer l´AP; d) analyse biochimique du sang et la bio-

impédance. Les interventions se composaient de deux protocoles différents 

AP: l'entraînement aérobie (EA), l'entraînement force (EF) et un programme 

d'éducation pour la santé (ES). Les principaux résultats indiquent que: i) les 

hommes sont plus actifs et ont une meilleure QV, ii) les femmes réussissent 

mieux les tests de flexibilité et les hommes dans la force et l'endurance aérobie, 

iii) EF considérablement amélioré la force et la flexibilité, el EA amélioré 

l'endurance aérobie, l'agilité / équilibre dynamique et la force et moins de 

flexibilité; iv) le programme EA (b = 0,22 ), le niveau d'éducation (b = 0,05), la 

QV (b = 0,01) et la longueur de l'institutionnalisation (b =- 0,03) sont des 

prédicateurs de la CF; v) pour prédire la QV était souligner l' TA (b = 5,86) et TF 

(b = 6,72) et le programme ES (b = 3,74) ; vi) les incidences de débarquement 

ont été constatées dans des groupes de AP dans la partie inférieure de la 

flexibilité qui est associée à l'agilité/équilibre dynamique et la force dans le 

groupe EA; vii) la pression artérielle, le cholestérol et la glycémie ont amélioré 

significativement dans le groupe TF et HDL dans le groupe TA. Les résultats de 

cette thèse contribuent à souligner l'importance de la AP pour la promotion de 

la santé, la prévention et la réduction des facteurs de risque de maladie 

cardiovasculaire et comment faire pour d'améliorer la CF et QV. 

Mots-clés: QUALITE DE VIE, ACTIVITE PHYSIQUE, CONDITION 

PHYSIQUE, PERSONNES AGEES, INSTITUTIONNALISATION 
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Introdução 

O envelhecimento é cada vez mais uma realidade demográfica nas sociedades 

actuais (Oliveira, 2008; Tadd, 2000). Paralelamente, os idosos 

institucionalizados têm vindo a aumentar, dos quais 72% revelam níveis de 

incapacidade significativos (INE, 2006b). A redução da sua aptidão física (ApF) 

e funcional está relacionada com as alterações físicas e fisiológicas 

decorrentes da passagem dos anos, mas fundamentalmente com a 

inactividade característica deste escalão etário (Westerterp e Meijer, 2001). 

Como resultado, instala-se um ciclo vicioso entre a redução da actividade física 

(AF) e a redução da condição física e saúde, podendo culminar numa situação 

de total impossibilidade para a realização das actividades de vida diária (AVD), 

privando os idosos de uma vida autónoma e saudável, prejudicando assim a 

sua qualidade de vida (QV) (Spirduso et al., 2005).  

Dentro das necessidades objectivas deste grupo etário está o desenvolvimento 

da aptidão músculo-esquelética (força, flexibilidade, resistência muscular e 

aeróbia) e da aptidão cardiovascular (Nelson et al., 2007; Pedersen e Saltin, 

2005; Vaz et al., 2005). O sedentarismo é igualmente um importante factor de 

risco para diversos problemas de saúde, entre os quais assumem particular 

relevância as doenças cardiovasculares (DCV), a hipertensão, a obesidade, a 

osteoporose, a diabetes tipo II e algumas condições de saúde mental (Bij et al., 

2002; Henry et al., 2001).  

Ao longo dos anos, numerosos estudos tem tentado analisar a influência da AF 

sobre a idade biológica, capacidade funcional e saúde do idoso. Por exemplo, 

diferentes estudos têm demonstrado que a AF pode melhorar o equilíbrio 

(Toulotte et al., 2006), a flexibilidade (Fatouros et al., 2006), a função 

cardiorespiratória pelo aumento do consumo máximo de oxigénio (ACSM, 

1998a; Hawkins e Wiswell, 2003), a força muscular, além de alterar 

favoravelmente a composição corporal através da redução da gordura corporal, 

do aumento da densidade mineral óssea e da massa muscular (Nelson et al., 

2007; Santa-Clara et al., 2003), reduzindo a incidência de numerosas doenças 

que afectam o sistema muscular, o metabolismo e o sistema cardiovascular 

(ACSM, 2005; Bij et al., 2002; Taylor et al., 2004; WHO, 2007b).   
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Todavia, ainda são poucos os estudos que se debruçaram, de forma 

sistemática, sobre os efeitos induzidos por programas de exercício na ApF e 

funcional de idosos, principalmente naqueles mais frágeis, tais como aqueles 

que vivem em instituições de cuidados permanentes (Henry et al., 2001). Neste 

âmbito, a institucionalização tem um papel de destaque, na medida em que de 

certa forma representa uma forma de exclusão contribuindo para a 

deterioração da sua capacidade funcional, saúde e da sua autonomia (Paúl, 

2005). A institucionalização amplia os efeitos deletérios do envelhecimento, 

levando os sujeitos à inactividade e consequentemente, a maiores limitações 

funcionais, quando comparados aos idosos não institucionalizados (Karinkanta 

et al., 2005; Yasunaga et al., 2006). 

Neste sentido, a AF torna-se uma prioridade, sendo uma das principais 

ferramentas para prevenir e adiar a deterioração do organismo, pelo efeito que 

tem sobre as doenças crónicas e seus factores de risco (Jiménez, 2005). Face 

a esta realidade, são essenciais estudos que se debrucem sobre esta 

problemática de forma a encontrar respostas formais capazes de criarem 

condições para a obtenção de ganhos em saúde, traduzidas numa melhor QV. 

Todavia, apesar de existirem diversos estudos quanto aos efeitos da AF sobre 

a ApF e QV dos idosos (Blair e Church, 2004; Pender, 2006; Simpson et al., 

2005; Simons e Andel, 2006; Toraman et al., 2004), ainda persistem algumas 

lacunas do conhecimento. As dúvidas são abrangentes, transitando desde as 

discussões ao nível conceitual e terminológico sobre o que representa a ApF, 

até questões pragmáticas sobre as relações de dose-resposta na prescrição do 

exercício incluindo se existe uma relação entre a composição corporal, o 

declínio funcional e os factores de risco das DCV e se a magnitude e direcção 

da resposta é diferenciada em função do tipo de exercício (Blair e Church; 

2004; Simons e Andel, 2006; Toraman et al., 2004).  

Apesar dos resultados de estudos transversais serem úteis, também são 

necessários estudos longitudinais para se saber em que medida a variação nos 

níveis de ApF pode ser induzida pela prática regular de exercício físico (EF), 

através duma análise rigorosa aos diferentes tipos de intervenção e efeitos 

obtidos. Assim e apesar dos benefícios da AF nos parâmetros funcionais 
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estarem bem documentados (ACSM, 1998b) e da sua ampla aplicação e 

exequibilidade, parece de fundamental importância identificar o tipo, a duração 

e intensidade do exercício para promover benefícios para a saúde conduzindo 

à elaboração de recomendações mais eficazes, para a prescrição de 

programas de treino com o objectivo de diminuir o risco cardiovascular, 

melhorar a aptidão funcional e QV da população idosa.  

O estudo da continuidade (duração) e descontinuidade (destreino) do treino é 

igualmente um tema de especial relevância. Neste sentido e considerando-se 

que os idosos, em particular os idosos sedentários e frágeis, podem necessitar 

de um maior período de adaptação aos requisitos iniciais do treino (Mazzeo e 

Tanaka, 2001; Singh, 2002), estudos de longa duração são necessários para 

se avaliar os benefícios do treino de um modo mais efectivo e completo. Por 

outro lado, a maior propensão dos idosos para interrupções na prática da AF 

ou redução na frequência do treino devido a factores planeados ou 

involuntários, como seja a ocorrência de doenças ou lesões, férias ou até 

mesmo devido a dificuldades de acessibilidade (Henwood e Traffe, 2008), torna 

pertinente o estudo acerca dos efeitos do destreino na ApF, QV e factores de 

risco DCV neste grupo etário. 

Visando o referido anteriormente, o principal objectivo do presente estudo foi 

verificar o efeito de diferentes estratégias de promoção da saúde, 

designadamente: treino aeróbio (TA), treino de força (TF) e um programa de 

educação para a saúde (ES) nos níveis de AF, ApF, factores de risco das DCV 

e QV de idosos institucionalizados. Associadamente procurou-se estudar o 

efeito do destreino nestas variáveis. Perante a divulgação destes resultados 

espera-se que os profissionais de AF e da saúde possam desenvolver 

estratégias eficazes de promoção da AF, particularmente neste grupo etário. 

Objectivos 

O presente estudo pretende dar resposta aos seguintes objectivos: i) 

identificar o padrão de AF diária, níveis de ApF e estado subjectivo de saúde 

dos idosos institucionalizados; ii) investigar as possíveis relações existentes 

entre os factores de risco de DCV, ApF, QV e os níveis de AF; iii) verificar os 

efeitos de diferentes programas de promoção da saúde (treino aeróbio, treino 
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de força e educação para a saúde) nas variáveis estudadas após 1ano de 

intervenção e após 3 meses de destreino.  

Esta tese apresenta quatro artigos distintos, cada um com os seus objectivos 

específicos: 

Artigo I- Relation between intensity of physical activity and quality of life in 

Portuguese institutionalized elderly.  

• Analisar o padrão habitual de actividade física dos idosos 

institucionalizados e sua relação com os níveis recomendados; 

• Explorar a relação entre a qualidade de vida e a medida objectiva da 

intensidade da actividade física nos idosos institucionalizados. 

Artigo II- Effects of health-promotion programmes on physical activity, physical 

fitness and health-related quality of life of institutionalised elderly subjects: one-

year results. 

• Investigar o efeito de um ano de diferentes programas de promoção da 

saúde nos níveis de actividade física, aptidão física e na qualidade de 

vida dos idosos. 

Artigo III- Comparison of Functional Fitness in Elderlies with the reference 

values of Rikli and Jones and after one-year of health intervention programs. 

• Caracterizar os níveis de aptidão física dos idosos institucionalizados e 

comparar com os valores de referência (Rikli e Jones, 1999) para 

determinar a funcionalidade dos idosos;  

• Analisar o efeito de diferentes programas de intervenção nos níveis de 

aptidão física dos idosos institucionalizados. 

Artigo IV- Effects of Training and Detraining on Physical Fitness, Physical 

Activity Patterns, Cardiovascular variables and HRQoL after 3 Health-Promotion 

Interventions in institutionalized elders. 

• Investigar o efeito do treino e destreino nos níveis de actividade física, 

aptidão física, factores de risco de doença cardiovascular e qualidade de 

vida dos idosos institucionalizados. 
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Após uma introdução inicial de forma a apresentar o tema e justificar a 

pertinência do estudo e sustentar a formulação dos propósitos do trabalho, 

apresenta-se um capítulo de revisão da literatura. Em seguida, são 

apresentados os estudos originais da tese e, por fim, são tecidas as 

considerações finais sobre o trabalho. Segue uma pequena descrição do teor 

de cada capítulo da tese:  

Capítulo I - Revisão da literatura  

Consta duma revisão da literatura no âmbito da AF, da QV, da ApF e dos 

factores de risco das DCV, centrando-se fundamentalmente na 

conceptualização e operacionalização destas variáveis e nas suas alterações 

com o envelhecimento e prática de AF.  

Capítulo II – Metodologia 

Descreve a metodologia utilizada na realização do trabalho e as questões 

relacionadas com a amostra, a descrição dos instrumentos utilizados e os 

procedimentos estatísticos. 

Capítulo III - Colectânea de Artigos 

Apresentação dos artigos científicos produzidos e submetidos para publicação 

com o objectivo de divulgar os resultados deste trabalho.  

Capítulo IV- Discussão e Conclusão 

Discute os resultados interpretando-os e comparando-os com pesquisas 

realizadas em estudos de âmbito nacional e internacional. Apresenta as 

principais conclusões do estudo. 

Na parte seguinte do estudo é referida a bibliografia consultada para a 

fundamentação da investigação. Finalmente são apresentados os anexos que 

foram utilizados no decurso da investigação.  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 

  

 

  

 

 

 



 



11 

Revisão da Literatura 

1.1 Envelhecimento 

Foi sobretudo a partir da segunda metade do século XX que emergiu um novo 

fenómeno nas sociedades desenvolvidas ─ o envelhecimento demográfico. 

Este fenómeno resulta do decréscimo das taxas de fecundidade e natalidade, 

do aumento crescente da esperança de vida, bem como da diminuição das 

taxas de mortalidade (Oliveira, 2008). Os progressos tecnológicos da medicina 

e, de uma forma geral, a melhoria das condições socioeconómicas 

contribuíram para o aumento da longevidade o que, por seu lado, se traduz 

num aumento significativo de pessoas com doenças crónicas e em situação 

de dependência (INE, 2006; Kinsella e Velkoff, 2001). 

Spirduso et al. (2005) definem o envelhecimento como uma série de processos 

que ocorrem nos organismos vivos e que com o passar do tempo levam à 

perda de adaptabilidade, à alteração funcional e eventualmente à morte. O 

envelhecimento tem sido descrito, como um processo inerente a todos os seres 

vivos, que se expressa por uma redução progressiva das capacidades de 

adaptação do organismo e diminuição da eficácia dos sistemas reguladores e 

paralelamente, por um aumento das probabilidades de morte (Matsudo, 1997; 

Spirduso et al., 2005).  

O envelhecimento é um processo natural caracterizado por um conjunto 

complexo de factores fisiológicos, psicológicos e sociais específicos de cada 

indivíduo, sendo influenciado por factores genéticos, hereditários, do meio 

ambiente e do estilo de vida, que interagem entre si e influenciam a forma 

como se envelhece (Finkel et al., 2003; Mazzeo et al., 1998). Como resultado, 

existe uma grande variação individual na função, saúde e QV da população 

idosa (Drewnowski e Evans, 2001).  

Na sociedade actual, e atendendo ao crescente aumento de adultos idosos, o 

envelhecimento é uma temática muito pertinente, podendo ser visto sob 

diferentes perspectivas. Assim, o envelhecimento biológico é, para Spirduso et 

al. (2005), o processo ou o grupo de processos que causam com a passagem 

do tempo, o colapso da homeostasia. É expresso como uma diminuição 
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progressiva na viabilidade e num aumento na vulnerabilidade do corpo com a 

passagem do tempo, os quais, ambos, conduzem eventualmente á morte. O 

declínio das funções vitais, as limitações das capacidades cardiocirculatórias, 

respiratórias, músculo-esqueléticas e de outros processos corporais ocorre 

mesmo no chamado envelhecimento sadio ou fisiológico. Para tal concorrem 

causas genéticas, metabólicas, moleculares e celulares (Mota et al., 2004). A 

nível social, ocorrem mudanças de status como consequência do fim do 

trabalho (reforma) e problemas do foro psicológico, como consequência das 

modificações da actividade intelectual e da motivação (Zimerman, 2000).  

A noção de envelhecimento tem vindo a alterar-se ao longo dos últimos 

séculos, tendo em conta a construção social e a história de cada sociedade, 

sendo mais visível nas sociedades ocidentais, que atribuem grande 

importância à produtividade (Jaques, 2004). Até ao século XIX o idoso era 

visto como alguém respeitável, repleto de experiência e sabedoria. O saber 

era transmitido oralmente, de geração para geração e por norma o idoso 

ficava a viver com o seu filho mais velho. A família responsabilizava-se por 

cuidar do seu idoso e assegurava a sua subsistência e bem-estar (Jacob, 

2006). 

Nos séculos XIX e XX, com a revolução industrial e a crescente 

industrialização, alterou-se por completo a imagem social do idoso. Este 

passou de pessoa experiente e respeitável para um ser inútil, fraco e 

improdutivo (Eliopoulos, 2005). Esta perspectiva tornou-se mais evidente a 

partir dos anos 60, levando à necessidade de se criar uma política social de 

velhice, que defendia a necessidade de melhorar as condições de vida dos 

idosos. Durante os anos 70 aperfeiçoaram-se as políticas, formaram-se 

profissionais especializados e criaram-se novos serviços (sistema hospitalar, 

previdência e assistência social). Posteriormente foi desenvolvido um sistema 

de segurança social, com atribuição de pensões e reformas, construção de 

lares e outros serviços de apoio à pessoa idosa (Jacob, 2006). 

Numa sociedade em que as mudanças de valores acontecem a um ritmo 

acelerado, em que a ciência e a tecnologia evoluem no sentido de valorizar o 
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“novo” e a produtividade, gera-se uma crise que atinge de forma cruel as 

pessoas que envelhecem. Muitas vezes a velhice associa-se à doença, 

levando a que os idosos se sintam incapazes, resignados e não procurem 

formas mais saudáveis de lidar e conviver com os seus limites naturais 

(Eliopoulos, 2005). Neste sentido, o envelhecimento populacional requer o 

desenvolvimento e implementação de medidas, iniciativas e intervenções, no 

sentido de melhorar a QV dos idosos e assegurar a sua integração na 

sociedade. Tal como refere Farinatti (2008), atendendo ao aumento do 

número de idosos deve-se evitar que os mesmos sejam relegados para um 

papel passivo e marginal. 

1.1.1 Dados Demográficos 

O fenómeno do envelhecimento demográfico está intimamente relacionado 

com três factores: a natalidade/fecundidade, a mortalidade/esperança de vida 

e os saldos migratórios (Rosa, 2003). Em Portugal, segundo dados do INE 

(2006), a taxa de natalidade passou dos 15,4‰ em 1981 para os 10,4‰ em 

2005 e o índice sintético de fecundidade (ISF) dos 2,129 para os 1,470. No 

que diz respeito à mortalidade, podemos verificar que a taxa de mortalidade 

infantil sofreu uma redução enorme passando de 21,8‰ em 1981 para 3,5‰ 

em 2005. Em relação à taxa bruta de mortalidade, e não sendo ela 

considerada como a mais exacta para avaliar a hierarquização dos países em 

relação ao seu estado sanitário e nível de desenvolvimento económico, tem-

se assistido a um ligeiro aumento que pode ser explicado pelo facto de, como 

é óbvio, poderem existir mais óbitos em virtude do envelhecimento da 

população, verificando-se assim uma taxa de 9,7 ‰ em 1981 e 10,2‰ em 

2005. Outro aspecto que importa focar, este sim um indicador que permite 

comparar os países quanto ao seu grau de desenvolvimento, é o do aumento 

da esperança de vida que passou dos 68,21 anos para os homens e 75,4 para 

as mulheres em 1981 para os 75,5 anos nos homens e 81,8 nas mulheres em 

2008 (INE, s.d.). 

Segundo o INE (2002), em Portugal, nos últimos 40 anos, a população idosa 

(com mais de 65 anos) quase que duplicou, representando em 2001 cerca de 
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17,4% da população total, correspondendo a um índice de envelhecimento de 

118,1%. Nota-se ainda, o envelhecimento da própria população idosa, 

verificando-se que a percentagem de idosos com mais de 75 anos passou dos 

2,7 para os 7,2% e a população com mais de 85 anos passou dos 0,4 para os 

1,9%, entre 1960 e 2001. Este facto reflecte-se também nos índices de 

dependência da população portuguesa que passaram dos 12,7 para os 25,4 

nas mesmas datas (INE, 2002). Segundo as projecções do Eurostat (2010) 

Portugal vai continuar a envelhecer, prevendo-se que entre 2010 e 2050 a 

percentagem de idosos irá quase que duplicar passando para 31,9%. Assim 

em 2020 cerca de um em cada cinco portugueses terá 65 anos ou mais. 

Espera-se que Portugal em 2050 seja o quarto país da União Europeia com 

maior percentagem de idosos, apenas ultrapassado pela Espanha (35,6%), 

Itália (35,3%) e Grécia (32,5%) (INE, 2004).  

1.1.2 Caracterização dos Idosos 

Constatado e justificado o envelhecimento demográfico, será de todo 

interessante tentar caracterizar de uma forma mais objectiva a população 

idosa, tendo em conta algumas variáveis sócio demográficas, de saúde, 

funcionalidade e nível de AF. Na Europa, grande parte dos dados sobre os 

idosos provém de inquéritos como o Eurobarómetro (Rutten e Abu-Omar, 2004) 

e os Health Survey for England (National Statistics Office, 2004). Segundo 

estes estudos, verifica-se que 70% dos idosos são do sexo feminino, 

apresentando em mais de 50% dos casos alterações do estado mental, 15% 

manifestam problemas depressivos e 76,3% possuem baixa ApF.  

De acordo com informações do INE (2002) a população idosa portuguesa é 

predominantemente do sexo feminino e apresenta baixos níveis de instrução: 

55,1% no nível 0 (pré-primário) do Internacional Standart Classificacion of 

Education (ISCED) (64,7% mulheres e 41,3% homens); 37,0% no nível 1 

(educação primária) (48,0% homens e 29,3% mulheres). A taxa de viuvez é 

elevada, sobretudo nas mulheres, como resultado da sua maior esperança de 

vida e pelo facto de ser mais frequente a constituição de uma nova família 

pelos homens deste grupo etário (INE, 2002).  
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Os estudos indicam-nos que os idosos têm poucos contactos sociais, sendo 

muito baixa a sua adesão a organizações sociais e/ou culturais. Cerca de 98% 

dos homens e 94% das mulheres preferem ocupar o tempo a ver televisão e 

50% dos homens e 23% das mulheres referem ler o jornal diariamente. 

Embora, se conheçam sobejamente os benefícios de um estilo de vida activo, 

54% dos homens e 66% das mulheres com mais de 75 anos reportam-se como 

inactivos (Spirduso et al., 2005). Ainda assim, 8,7% das mulheres e 19,3% dos 

homens idosos, referiram praticar actividades, como passear a pé, andar de 

bicicleta ou praticar outras "actividades leves", pelo menos 4 horas por semana 

(Nunes, 2008).  

Os resultados de diversos estudos evidenciam que a maior parte dos idosos 

são sedentários e não estão motivados para realizar AF (Mazo, 2008; Melo et 

al., 2007). Os níveis de AF tendem a diminuir com a idade, principalmente nas 

mulheres (DiPietro, 2001; Westerterp e Meijer, 2001), nos sujeitos com baixo 

nível económico e nos idosos institucionalizados (Henry et al., 2001; WHO, 

1998). Nestes últimos o problema é ainda mais exuberante na medida em que 

a institucionalização se associa a um aumento da incapacidade e dependência 

por não serem desenvolvidas acções que lhes proporcionem uma vida activa, 

autónoma e saudável. Na realidade, a institucionalização está geralmente 

associada a grandes índices de inactividade física e elevados índices de 

incapacidade funcional (Henry et al., 2001). 

O número de idosos institucionalizados tem vindo a aumentar, quer em lares, 

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 (INE, 2002). 

Segundo o Inquérito Nacional de Saúde (1999), os problemas de saúde mais 

prevalecentes são a hipertensão, a diabetes e os problemas ósseos, 

particularmente nas mulheres. Cerca de 18,3% dos idosos declaram apresentar 

grandes incapacidades (Branco et al., 2001), estimando-se em 12% a 

percentagem de indivíduos que necessita de ajuda para as AVD (que 

correspondem aos níveis mais graves de deficiência, relativos às funções de 
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sobrevivência, tais como alimentar-se, tomar banho, vestir-se, mobilizar-se) 

privando, por vezes, o idoso de uma vida autónoma e saudável, prejudicando a 

sua QV (Jackson, 2006; Joyce, 1994; Skinner e Oja, 1994). O Plano Nacional 

de Saúde (2004-2010) refere 56,2% de incapacidade de longa duração entre 

os 65 e 74 anos, aumentando depois dos 75 anos para 69,2%.  

1.1.3 Alterações associadas ao Envelhecimento e/ou Desuso  

O envelhecimento do Homem é um processo involuntário e inevitável que 

provoca uma progressiva perda estrutural e funcional no organismo. O declínio 

das diversas funções e órgãos que ocorre com o envelhecimento é comum a 

todas as pessoas e, não sendo resultante de processos patológicos, revelam 

simplesmente o passar dos anos. A este conjunto de manifestações designa-se 

por senescência, em contraponto com a designação de senilidade, que reflecte 

as alterações funcionais resultantes dos processos patológicos mais comuns 

nesta faixa etária (WHO, 1998).  

Spirduso et al. (2005) sugerem que existem diferentes tipos de envelhecimento: 

o primário, que diz respeito às alterações irreversíveis, progressivas, universais 

e intrínsecas ao processo de envelhecimento (aparecimentos de rugas, 

embranquecimento dos cabelos, perdas cognitivas, da massa óssea e 

muscular, declínio do equilíbrio, da força e da velocidade); o secundário, 

relativo à aceleração desse mesmo processo devido à influência da doença e 

dos factores ambientais e por último o terciário que representa o declínio 

terminal, caracterizado por uma diminuição acentuada das funções resultando 

na morte. Está descrito que se pode diminuir a taxa de envelhecimento 

secundário através de uma alimentação equilibrada, com redução do input 

calórico e adopção de um estilo de vida activo, quer seja pela actividade 

quotidiana, quer pela prática de AF regular, moderada e sistemática (Spirduso 

et al., 2005). 

a) Consequências Físicas e Fisiológicas 

De acordo com a literatura, o envelhecimento está associado a diversas 

alterações somáticas, das quais destacamos as alterações antroprométricas e 

musculares. No que se refere à composição corporal ocorre uma perda de 
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massa muscular e um aumento da massa gorda (MG), de tal forma que por 

volta dos 70 anos, os sujeitos possuem mais 25-40% de MG e menos 30-40% 

de massa muscular. Para além disso, é igualmente observável uma diminuição 

da quantidade de água total que associada ao aumento da gordura corporal e 

às alterações na pele condicionam a adaptação do organismo às alterações de 

temperatura. Adicionalmente, em termos morfológicos ocorre uma diminuição 

da altura, justificada pelas alterações da postura, aumento da compressão 

interdiscal e alterações estruturais das vértebras osteoporóticas e aumento do 

peso nos dois sexos até aos 65 anos, momento a partir do qual as mulheres 

geralmente estabilizam e os homens diminuem (Spirduso et al., 2005). Estes 

autores adiantam que, embora o peso corporal estabilize ou decline nos últimos 

anos de vida, a composição corporal continua a sofrer alterações. 

Em termos músculo-esqueléticos verifica-se: (i) uma diminuição do tecido 

ósseo com alteração da sua massa, densidade e arquitectura, que favorece o 

desenvolvimento da osteoporose; (ii) uma degeneração da cartilagem e 

cápsula articular e diminuição do líquido sinovial, provocando uma maior 

prevalência de osteoartrose; (iii) uma diminuição do tamanho e número de 

fibras musculares com reflexos sobre a massa muscular, das enzimas 

glicolíticas e oxidativas, dos níveis de adenosina trifosfato, fosfocreatina, 

glicogénio e proteína mitocondrial que resultam numa diminuição da 

capacidade de regeneração e na diminuição da funcionalidade muscular, 

reflectida nos menores índices de força, resistência e potência muscular bem 

como, na menor capacidade para a hipertrofia. Estes factores para além das 

consequências sobre a função muscular, levam igualmente a uma diminuição 

do equilíbrio e da mobilidade articular (Hunter et al., 2004; Deschenes, 2004). 

Associadamente verificam-se alterações a nível cardiovascular, pulmonar, 

neuronal e endócrino (Spirduso et al., 2005; Tribess e Virtuoso, 2005). De entre 

estas, Gooren (1998) refere que, as alterações hormonais ocorridas com o 

avanço da idade, sobretudo no que respeita aos baixos níveis de testosterona, 

estão intimamente relacionadas com o aumento da gordura visceral, 

especialmente nos homens que, por sua vez, está associada ao risco 

aumentado de desenvolvimento de DCV. Para além disso, tem sido descrita, 
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com o avanço da idade, uma redução da produção de determinadas hormonas 

anabólicas, tais como a testosterona, a hormona de crescimento e a insulina 

cuja função auxilia no desenvolvimento dos tecidos musculares e nervosos 

(Hakkinen et al., 2001), como tal são indispensáveis para a manutenção e/ou 

aumento da massa muscular (Hakkinen et al., 2001; Gooren, 1998; Hunter et 

al., 2004). Associadamente, as perturbações bioenergéticas que ocorrem com 

o aumento da idade podem ser responsáveis pela diminuição da síntese 

proteica e consequentemente pela perda de massa muscular (Deschenes, 

2004).  

Paralelamente, ocorrem várias alterações a nível cardiovascular, quer a nível 

central, quer a nível periférico. Uma das mais importantes parece ser o declínio 

do consumo do volume máximo de oxigénio (VO2máx), que tem uma estreita 

relação com as DCV e respiratórias e com a ApF (Cunningham et al., 1997; 

Spirduso et al., 2005). Autores como Spirduso et al. (2005) e Jani e Raijkumar 

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

problemas estão associados ao aparecimento de doenças cardiovasculares, 

como a arteriosclerose, hipertensão, alterações do ritmo cardíaco, fibrilhação 

auricular, taquicardia ventricular, trombose, enfarte e ainda a diabetes.  

Com o envelhecimento verificam-se alterações funcionais do miocárdio, que 

incluem o declínio no volume sistólico máximo e da contractilidade cardíaca, 

aumento da resistência vascular periférica com consequente aumento da 

pressão arterial e aumento da espessura da parede ventricular, o relaxamento 

incompleto durante o enchimento diastólico e, em consequência, o menor 

enchimento passivo durante o período da diástole, ou seja, um aumento do 

volume diastólico final, com redução do volume sistólico máximo e 

consequentemente do débito cardíaco máximo, sendo que esta redução está 

também e fundamentalmente associada à diminuição da frequência cardíaca 

(Fc) máxima (Fletcher et al., 2001). Em termos periféricos é observável uma 

redução da diferença artério-venosa do oxigénio provavelmente relacionada 

com a redução da massa muscular, com a menor eficácia da redistribuição 

sanguínea para a musculatura activa e redução da capilarização muscular 

(Fletcher et al., 2001).  
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Estas alterações físicas e fisiológicas induzem uma diminuição generalizada da 

funcionalidade, com repercussões na autonomia do idoso para realizar as 

tarefas quotidianas, sendo este um aspecto essencial para uma vida com 

qualidade (Jackson, 2006). 

b)  Consequências Sociais e Psicológicas  

As mudanças sofridas ao longo do processo de envelhecimento exigem 

variadas adaptações que implicam força de vontade, habilidade e flexibilidade. 

“Num estádio de decadência, os idosos enfrentam numa sociedade diferente, 

famílias diferentes, perdas significativas no seu prestigio sócio/profissional e 

cultural e, quantas vezes desenraizamento da sua casa e do seu lar. (…). Tudo 

isto conduz a um estado de solidão associado à vulnerabilidade de morte 

próxima…potenciando isolamento e depressão" (Jaques, 2004, p.35). 

Durante a velhice, os idosos sofrem mudanças no seu dia-a-dia que os obriga a 

desempenhar novos papéis, bem como a enfrentar novos problemas 

provocando-lhes alterações psicológicas e sociais (Zimerman, 2000). Algumas 

das consequências sociais da deterioração do estado de saúde e da 

funcionalidade, dos estados depressivos e da baixa auto-estima dos idosos são 

o isolamento, a inactividade e a atitude regressiva perante a sociedade (Llano, 

2004), ao que se associa o sentimento de depauperação e passividade, com 

diminuição da auto-estima e auto-eficácia dos idosos (Teixeira, 2005).  

Segundo Jacob (2006) ao terminar uma actividade profissional os sujeitos 

podem entrar num processo de perda de personalidade e marginalização 

social. A sociedade ter o dever moral de reconhecer o contributo dado pelos 

idosos garantindo os recursos, as relações, as actividades e o suporte social 

necessários para que a velhice decorra de uma forma digna e estável.  

Para Spirduso et al. (2005), o bem-estar psicológico tem uma particular 

importância na QV do idoso porque mantém o desejo de ser produtivo, 

independente e de desenvolver uma interacção activa com o ambiente. Assim, 

as alterações psicológicas ligadas à velhice devem ser combatidas com uma 

vida mais saudável, privilegiando actividades que levem os idosos a sair do seu 
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isolamento, relacionar-se com as outras pessoas e encontrar novos papéis na 

sociedade (Filho e Neto, 2006). 

 

1.2 Envelhecimento Activo  

A longevidade, como dito anteriormente, é provavelmente determinada em 

grande parte pela genética. No entanto, a probabilidade de alcançar uma boa 

saúde durante a vida parece ser largamente determinada por factores 

ambientais e do estilo de vida (Finkel et al., 2003; Mazzeo et al., 1998).  

Já na década de 90 a World Health Organization (WHO, 1990) utilizou a 

expressão “envelhecimento activo” para designar o processo de optimização 

das oportunidades de vida, em termos de saúde, da participação e 

desenvolvimento multidimensional da pessoa à medida que esta envelhece. 

Segundo esta organização, a vitalidade, a actividade e o empreendedorismo 

são valores construtivos da identidade que podem fomentar a integração do 

envelhecimento e da velhice na experiência participativa no mundo social 

contemporâneo.  

A visão positiva subjacente ao envelhecimento activo, baseia-se na evidência 

de que é possível envelhecermos mais saudáveis, desfrutando de bem-estar, 

caso se realizem os investimentos adequados do ponto de vista da promoção 

da saúde e da prevenção das disfunções e doenças, quer físicas quer mentais 

(Finkel et al., 2003). Segundo Filho e Neto (2006), o processo de 

envelhecimento activo é determinado por factores pessoais (onde se incluem 

os determinantes relacionados com a genética, a biologia e os factores 

psicológicos), físicos, comportamentais, económicos e sociais, para além do 

acesso aos serviços de saúde.  

Naturalmente, os avanços tecnológicos e as mudanças verificadas nos 

modelos de produção das sociedades modernas, favoreceram e promovem o 

sedentarismo. Por sua vez, este modelo de comportamento inactivo aumentou 

exponencialmente a prevalência das denominadas doenças hipocinéticas, 

pondo em risco as vantagens e virtudes desse suposto “bem-estar”, afectando 

severamente a QV da população (Jiménez, 2005).  



21 

Associado ao conceito de envelhecimento activo está o conceito de 

envelhecimento bem sucedido, entendido como a capacidade de continuar a 

funcionar física, mental, social e economicamente a par com o processo 

gradual de senescência do corpo (Hansen-Kyle, 2005). Neste sentido, é 

necessário planificar políticas e implementar programas que melhorem a 

saúde, a participação e a segurança dos idosos, tendo em conta os seus 

direitos, necessidades, preferências e habilidades (WHO, 1997). Estas 

estratégias/iniciativas devem ser realizadas numa perspectiva de curso de vida 

que reconheça a importante influência das experiências de vida na forma como 

os indivíduos envelhecem, possibilitando novas experiências de vida e de 

convívio social.  

Apesar do limitado interesse que desperta nas sociedades desenvolvidas, a 

prática de AF apresenta-se cada vez mais como uma prioridade, 

essencialmente pelo enfoque que tem sobre os aspectos particulares do 

envelhecimento, reflectindo-se na capacidade funcional e saúde dos idosos 

(Spirduso et al., 2005).  

 

1.3 Institucionalização  

No contexto actual, a família deixa de desempenhar, de forma exclusiva, 

algumas das funções que lhe eram atribuídas nas sociedades tradicionais, 

assegurando apenas funções assistenciais e de apoio aos seus idosos em 

situações de doença aguda (Jacob, 2006). A industrialização tornou mais difícil 

o papel que as famílias desempenhavam no apoio aos seus idosos já que, com 

a urbanização, o aumento da mobilidade social e a maior participação da 

mulher na actividade laboral contribuíram para reduzir a capacidade da família 

para cuidar dos seus idosos (Paúl, 1997).  

Em Portugal, com apenas 37,6% dos idosos a viverem com a família, assiste-

se a um grande desinvestimento familiar relativamente aos ascendentes 

(Jacob, 2006; Paúl, 1997). Se por um lado, a família não dispõe de tempo e 

condições para tratar do idoso, por outro, os cuidadores referem a falta de 

ajudas eficazes para as pessoas que cuidam dos familiares, levando a que as 
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famílias recorram e entreguem essa responsabilidade às instituições de apoio 

aos idosos (Gonçalves, 2003; Martins, 2006). 

Progressivamente, a par do crescimento da população idosa e da 

institucionalização crescente, houve necessidade de suprir esta população com 

um tipo de tratamento mais adequado. Sendo que desde a década 50 houve 

uma tentativa por parte da sociedade e do Estado de melhorar as condições de 

acolhimento dos asilos, passando estes a serem chamados de Lar(es) de 

Idosos e com os eufemismos de o “Cantinho do Idoso”, “Casa de Repouso” 

(Machado, 2003). É de explicitar que os lares de idosos derivam das antigas 

instituições asilares e constituem a primeira resposta social de apoio aos 

idosos.  

Nos finais dos anos 60, surgem as primeiras valências de Centros de Dia, 

numa perspectiva mais aberta, intermédia entre o domicílio e o internamento e 

que, ao mesmo tempo, pretendem ser um local de prevenção e de tratamento. 

 Por esta altura surgem também os Centros de Convívio, com os mesmos 

propósitos, mas mais vocacionados para a animação e lazer (DGS, 2004).  

No início dos anos 80, surge o interesse de se manter os idosos no seu 

domicílio o mais tempo possível, com o apoio dos Serviços de Apoio 

Domiciliário (Fernandes, 1997). Ao proporcionar-se mais apoio às famílias, 

aumenta-se a possibilidade destas cuidarem dos seus idosos e de se 

considerarem intervenientes imprescindíveis num sistema de cuidados 

partilhados, auxiliados por profissionais treinados para o efeito (Martins, 2006). 

Esta é uma resposta que continua a expandir-se e apresenta-se como a 

solução ideal para muitos idosos e famílias. 

No entanto e apesar das melhorias verificadas em termos da 

institucionalização, os investigadores que se dedicam às questões relacionadas 

com o envelhecimento, e acima de tudo com um envelhecimento bem 

sucedido, referem que, sempre que seja possível, as pessoas idosas devem 

permanecer no seu próprio ambiente, devendo existir, por parte da sociedade, 

políticas que lhes proporcionem apoio e acompanhamento (Paúl, 2005; Freitas 

et al., 2007). 
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Segundo Jacob (2006), fala-se em institucionalização do idoso quando, por 

qualquer motivo, este permanece durante o dia ou parte dele, numa 

determinada instituição. Para Hernandez e Martínez (2005) “As instituições 

consistem em lugares de residência onde um grupo numeroso de indivíduos 

em condições similares, levam uma vida fechada e formalmente administrada 

por terceiros. As instituições devem ser entidades privilegiadas para possibilitar 

a elaboração de actividades com fins sociais num estratagema direccionado 

para a ocupação do tempo, visto ser um meio por excelência de integração 

social (Barros, 2006).   

Vários estudos reflectem sobre as possíveis razões que podem levar um idoso 

à institucionalização (Paúl, 2005; Born e Boechat, 2006; Martins, 2006). Para 

algumas pessoas pode ser a falta de recursos económicos, a perda de suporte 

social, por exemplo, a mudança de residência de um descendente ou a morte 

do cônjuge. Em outros casos, a ocorrência de problemas de saúde tais como, 

uma queda com fractura, o início de limitações sensoriais, ou uma perda 

progressiva da competência mental. Mas em muitos idosos, a causa da 

dependência aparece devido à perda progressiva mas evidente da capacidade 

funcional, não sendo os idosos capazes de realizar as actividades básicas 

diárias tais como a alimentação, a higiene pessoal e vestir-se (Paúl, 2005). 

Contudo, a institucionalização, pode, não raras vezes, acentuar ainda mais 

este declínio funcional, uma vez que ao ingressarem numa instituição os idosos 

deixam de realizar as suas tarefas num mecanismo de ajuste da sua conduta, 

adoptando uma atitude passiva, efeito este, gerador de uma maior 

dependência (Ocaña et al., 2010). Para além deste desuso, a 

institucionalização do idoso pode levar ao aparecimento de alterações menos 

benéficas como a depressão, confusão, perda de contacto com a realidade e 

uma sensação de isolamento e separação da sociedade (Araújo e Ceolim, 

2007), levando o idoso à auto-restrição da AF e assim ao sedentarismo. 

Segundo Born e Boechat (2006), por mais qualidade que a instituição possua, 

existe sempre um corte com o passado e afastamento do convívio social e 

familiar. Integrados num meio limitativo e controlador de muitos aspectos da 

sua vida os idosos vivenciam inúmeras perdas, tendem a ficar mais deprimidos 



24 

e desanimados (Paúl, 1997) sofrendo mudanças significativas na sua 

percepção de saúde (Roach, 2003). 

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

proporcionar estilos de vida bastante diferentes, nomeadamente no que se 

refere à AF diária fundamental para a saúde, funcionalidade e QV do idoso. 

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

nível de autonomia bastante elevado, têm tendência para se tornarem 

inactivos, na medida em que, lhes são retiradas muitas das tarefas do dia-a-

dia, tais como cozinhar, lavar a roupa ou jardinar (Henry et al., 2001) para além 

da dificuldade que sentem em aceitar e adaptarem-se às novas circunstâncias 

(Araújo e Ceolim, 2007). Partindo da evidência de que os idosos 

institucionalizados têm menores níveis de AF, torna-se imperioso contrariar 

esta problemática, intervindo activamente para lhes aumentar as oportunidades 

no sentido de terem um estilo de vida mais activo (Mazzeo et al., 1998; Paúl, 

2005). 

Tendo em conta que, as pessoas fisicamente inactivas têm mais limitações 

físicas, o que condiciona em grande medida o seu sentimento de “sentir-se 

idoso ou velho”, há interesse em impedir a dependência funcional e inverter as 

suas limitações através da implementação de programas apropriados de AF 

regular direccionados para os idosos, particularmente nos lares e centros de 

dia (Puggaard, 2003; Blair e Church, 2004).  

 

1.4 Saúde, Qualidade de Vida e Funcionalidade do Idoso  

Para a WHO (1995), o século XXI exige uma melhor saúde para todos, sendo 

esta definida como um “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e 

não somente a ausência de doença ou invalidez”. Associado à definição de 

saúde está o conceito de bem-estar entendido como sendo a noção subjectiva 

de sentir-se bem, não ter queixas, não apresentar sofrimento, relativa a uma 

condição de satisfação das necessidades conscientes ou inconscientes, 

naturais ou psicossociais (WHO, 1995).  
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A saúde é considerada um dos valores mais preciosos em todas as fases da 

vida, muito em particular na terceira idade (Paúl, 2005). A saúde e em 

particular nestes escalões etários mais velhos, assume duas vertentes 

fundamentais: uma objectiva que diz respeito aos problemas reais; e outra 

subjectiva que se relacionada com a percepção que cada um tem acerca do 

seu estado de saúde, sendo marcadamente determinado pelas crenças, 

valores, estilo de vida e pelo significado que o próprio atribui aos seus limites e 

às suas capacidades (WHO, 1995).  

Berger (1995) cit in Nunes (2008) fala da existência de níveis, que vão desde 

as situações óptimas de saúde associados a comportamentos de bem-estar, 

até ao extremo oposto identificado com comportamentos de dor, sofrimento e 

desinteresse pela vida. Saúde e doença assumem-se, muitas vezes, como 

estados relativos já que decorrem de processos dinâmicos de adaptação e 

transformação entre o sujeito e o meio ambiente. 

O conceito de saúde, alargado à noção de bem-estar sem limites cronológicos, 

ultrapassa a visão tradicional curativa e preconiza uma abordagem de 

prevenção, esperança de vida e bem viver (Berger (1995) cit in Nunes, 2008). 

Consiste num estado positivo abrangente das dimensões física, psicológica, 

sócio cultural e educativa, indutoras de sentimentos de bem-estar e 

desenvolvimento pessoal e social, e que se prende com “valores de identidade, 

liberdade, participação e utilidade” (Berger (1995) cit in Nunes, 2008).  

A expressão QV tem vindo a assumir uma importância crescente, quer no 

âmbito económico-social, quer no domínio da saúde em geral (WHO, 1998), 

tornando-se tanto mais importante quanto mais se desenvolvem as doenças 

crónicas incapacitantes (Filho e Neto, 2006). A WHO (1995), que conta com um 

grupo de QV, definiu-a como a percepção do indivíduo sobre a sua posição na 

vida, no contexto da sua cultura e sistema de valores, em relação com os seus 

objectivos pessoais, expectativas, padrões e preocupações. É um conceito de 

amplo alcance afectado de um modo complexo pela saúde física, pelo estado 

psicológico, nível de independência, relações sociais e factores ambientais 

(WHOQoL, 2005). Segundo Farquhar (1995) trata-se de uma “...percepção 
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global da vida pessoal, e depende da contribuição de inúmeros domínios e 

componentes”. Morn, cit. por Born e Boechat (2006), refere-se à QV, como uma 

forma subjectiva de o indivíduo encarar os aspectos da vida e funções 

humanas consideradas como essenciais para viver com plenitude. 

Apesar de não ser consensual, o conceito de QV tem reconhecidamente duas 

componentes: uma objectiva ou social, que contempla factores económicos, 

políticos e ambientais (saúde em geral, nível funcional e socioeconómico) e 

outra subjectiva ou psicológica que reflecte o julgamento pessoal do indivíduo 

(auto-estima e satisfação com a vida, bem-estar) (WHOQoL, 2005). A 

componente objectiva é mais quantitativa e mensurável que a componente 

subjectiva de natureza mais qualitativa, dependente da percepção individual 

(Koltyn, 2001). No conjunto das características que dificultam a avaliação da 

QV, refere-se a sua: (i) subjectividade, pela imensidão de aspectos 

contemplados nas tentativas da definição do conceito; (ii) 

multidimensionalidade, a vida compreende múltiplas facetas e dimensões, tais 

como, a física, a psicológica e a social; (iii) bipolaridade, o conceito possui 

dimensões positivas e negativas; (iv) mutabilidade, a avaliação da QV altera-se 

com o tempo e com o contexto (Farquhar, 1995; Mazo, 2008). Segundo Paúl e 

Fonseca (2001), para se avaliar a QV dos idosos é necessário ter em conta 

medidas de natureza material, emocional, social e de saúde.  

Embora exista alguma confusão entre o estado de saúde física e QV, entende-

se que a QV refere-se a uma consequência directa do próprio estado de saúde. 

Sousa et al. (2003, p.365) referem que “a QV na velhice tem sido muitas vezes 

associada a questões de dependência - autonomia”. Nesta faixa etária, as 

dependências podem resultar quer de alterações biológicas, quer de mudanças 

operadas nas exigências sociais, tanto que estas últimas parecem determinar 

as primeiras. Existe uma multiplicidade de factores apontados como 

responsáveis por uma vida satisfatória do indivíduo. Os indicadores da QV 

contemplados no relatório da Commission on National Goals (WHO, 1995) são: 

a educação, a individualidade, o crescimento económico, a saúde, e o bem-

estar.  
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De acordo com a WHO (1995), a QV tem pelo menos 4 dimensões básicas a 

que se deve dar especial atenção; são elas: (i) a dimensão física relativa à 

percepção do indivíduo sobre a sua condição física; (ii) a dimensão psicológica 

que representa a percepção do individuo sobre a sua condição afectiva e 

cognitiva; (iii) a dimensão social que reflecte a percepção do individuo sobre os 

relacionamentos sociais e os papeis sociais adoptados na vida e a (iv) 

dimensão ambiental que traduz a percepção do individuo sobre aspectos 

diversos relacionados com o ambiente onde vive. A multiplicidade de factores 

intervenientes na QV dos idosos aconselha, assim, uma abordagem que, não 

menosprezando os aspectos de saúde física e mental, vá além da análise 

clínica e incorpore o conhecimento da realidade social e económica em que 

estes se encontram integrados.  

A maior longevidade dos sujeitos só faz sentido se corresponder a uma boa 

QV, sendo este um dos principais desafios da sociedade actual. Para as 

pessoas idosas, a QV é determinada principalmente pela sua saúde e 

capacidade de se manterem autónomos e independentes ou seja, pela sua 

capacidade de realizarem as suas AVD ou levar a cabo certas acções (Barry e 

Yuill, 2002; Harris et al., 1996). Assim existe uma forte relação entre uma “boa 

saúde”, a autonomia e a independência do idoso, pelo que um envelhecimento 

bem sucedido depende em grande parte destes factores (Plano Nacional de 

Saúde, Ministério da Saúde - Direcção-Geral da Saúde, 2004-2010).  

Bryant et al. (2007) afirmam que as doenças crónicas nos idosos contribuem 

para a perda das capacidades físicas levando a uma diminuição da sua 

funcionalidade e aumentando a dependência, daí que exista uma relação entre 

as doenças crónicas, incapacidade funcional e performance física.  

Neste sentido, interessa sobretudo conhecer as formas de tentar atenuar esta 

degeneração progressiva (Carvalho e Soares, 2004). De acordo com Spirduso 

et al. (2005), ao aumento da longevidade deve corresponder a manutenção da 

QV associada a melhor saúde, bem-estar e à capacidade de realizar 

autonomamente as tarefas quotidianas. Assim, e dado que a QV está 
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intimamente associada a um bom desempenho motor, a prática continuada de 

AF é essencial para a ApF dos idosos (Carvalho e Soares, 2004). 

O nível reduzido de AF e o número crescente de doenças crónicas que 

geralmente acompanham o envelhecimento, frequentemente, criam um ciclo 

vicioso onde, doenças e incapacidades reduzem o nível de AF, o que, por sua 

vez, tem efeito negativo na capacidade funcional, aumentando as 

incapacidades decorrentes das doenças, agravando-as ou ainda, favorecendo 

a instalação de outras patologias, afectando de forma negativa o estado de 

saúde e QV do idoso. 

Hellström et al. (2004) consideram que os aspectos relacionados com saúde, 

função física, energia e vitalidade são muito significativos para a QV dos 

idosos, influenciando a sua expectativa de vida. Diversos estudos têm 

evidenciado que o aumento da AF tem repercussões na melhoria do estado 

funcional e da QV, particularmente na sua dimensão física (Spirduso et al., 

2005; Bauman e Smith, 2000). Por outro lado, a diminuição das AVD também 

contribui para deteriorar o processo de envelhecimento, uma vez que o desuso 

é considerado um dos principais factores para a perda de capacidades na 

terceira idade (Matsudo et al., 2002). A par da senescência, a inactividade 

física catalisa negativamente o declínio das funções biológicas e o rendimento 

motor, levando ao enfraquecimento generalizado do organismo (Spirduso et al., 

2005).  

Definindo-se saúde como o bem-estar físico, mental e social das populações e 

sabendo-se que a AF surge associada a benefícios físicos, psíquicos e sociais, 

talvez nenhuma outra medida preventiva possa concorrer de forma tão global 

como esta, para alcançar o objectivo proposto nesta definição (WHO, 2007b; 

WHOQoL, 2005).  

A AF regular torna-se assim num instrumento efectivo, para reduzir e prevenir 

as degenerações funcionais associadas ao envelhecimento e melhorar a saúde 

geral (Mazzeo e Tanaka, 2001). De acordo com Veríssimo (1999, pág. 128) a 

AF, “...minora a perda de capacidade funcional, quer física, quer mental, pode 

contribuir para prevenir um dos maiores problemas do envelhecimento, que 
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sendo consubstanciado na perda de autonomia e independência, representa 

uma das principais causas de degradação da qualidade de vida do idoso”. 

 

1.5 Importância da Actividade Física na Saúde e Qualidade de Vida dos 

Idosos 

A AF é um dos principais determinantes da saúde relacionados com estilos de 

vida (Gomes, 2006; Wood et al., 2005). O reconhecimento generalizado deste 

facto é fundamental para enfrentar o potencial impacto da AF sobre o declínio 

funcional e desenvolvimento de uma série de doenças crónicas (WHO, 2007a). 

A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 79º, determina que: 

“Todos os cidadãos têm direito à cultura física e desporto”. Assim mesmo, no 

artigo 72º, estabelece que: “A política da terceira idade engloba medidas de 

carácter económico, social e cultural para proporcionar aos idosos 

oportunidades de realização pessoal, através de uma participação activa na 

vida da comunidade”. 

A AF é consensualmente definida como todo e qualquer movimento corporal 

produzido pelos músculos esqueléticos aumentando consideravelmente o 

dispêndio energético; nela estão inseridas actividades como tarefas da vida 

diária (que incluem o caminhar, os trabalhos domésticos, a actividade 

ocupacional e as deslocações), o lazer e o trabalho (Bouchard et al., 1994; 

Caspersen et al., 1985). Já o conceito de EF definido por Caspersen et al. 

(1985) é uma subcategoria da AF que é planeada, estruturada, na qual são 

efectuados movimentos corporais com o intuito de melhorar ou manter uma ou 

mais componentes da ApF (Howley, 2001). Caspersen et al. (1985) explicam, 

que a AF considera-se EF quando a este último se concede o carácter de 

sistematização, em que possua uma estrutura planeada, uma frequência 

(repetição) e quando a sua intencionalidade fica evidente numa perspectiva de 

manutenção ou melhoria das componentes da capacidade física. 

Assim, os idosos podem aumentar os seus níveis de AF, quer pela 

incorporação adicional de AF informal na sua rotina habitual diária, quer pela 

sua dedicação a programas de AF estruturada que trabalhem de um modo 
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mais específico componentes da ApF como a força muscular, resistência 

aeróbia, o equilíbrio/agilidade ou a flexibilidade. Muitas pessoas têm um estilo 

de vida activo, sem necessariamente participarem em programas formais de 

exercício. No entanto, a AF habitual pode não ser suficiente para prevenir as 

incapacidades decorrentes do processo de envelhecimento, nem tão pouco, 

parece ser capaz de prolongar a vida, sendo, por vezes, necessária a 

participação num programa de exercícios com uma frequência, intensidade e 

duração adequada (Bouchard et al., 1993; Carlson et al., 1999).  

O movimento é essencial para que o idoso mantenha o equilíbrio fisiológico e 

psicológico, permitindo-lhe manter-se autónomo, activo e criativo. Os sujeitos 

que praticam AF regularmente têm melhor ApF, incluindo uma composição 

corporal mais saudável (Hruda et al., 2003; Rikli e Jones, 1999b; Toraman et 

al., 2004), podendo ser considerado um importante factor para a melhoria da 

QV (ACSM, 1998; WHO, 2007a). Dados descritivos e prospectivos disponíveis 

mostram uma relação positiva entre a AF e o decréscimo no risco de diversas 

doenças crónicas como, as DCV, a hipertensão arterial, a obesidade, a 

diabetes tipo II, a osteoporose, alguns tipos de cancro, bem como algumas 

perturbações emocionais (Nelson et al., 2007; Pedersen e Saltin, 2005; WHO, 

2007b). 

Muito embora a adaptação varie de pessoa para pessoa, possivelmente devido 

aos factores genéticos e ambientais, os benefícios da AF são transversais a 

todas as raças, grupos etários e géneros que se têm estudado (Bouchard, 

1994; DHHS, 2008b; WHO, 2007a). Os seus benefícios estão de tal forma bem 

documentados que levaram a WHO a emitir directrizes de promoção da AF 

para a população idosa (WHO, 1995). Segundo Geis (1996), a AF associada 

ao envelhecimento tem objectivos a 3 níveis principais: (i) de prevenção, no 

que diz respeito à profilaxia da ocorrência de determinadas doenças e perda de 

capacidades; (ii) de manutenção, visando a conservação de uma boa condição 

física e de uma atitude positiva perante a vida e por último (iii) de reabilitação 

para recuperação de uma lesão ou doença. Existe um bom entendimento, tanto 

do ponto de vista da reabilitação como da prevenção, que a participação 
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regular em AF resulta em efeitos positivos relacionados com a saúde (Howley, 

2001). 

A literatura é cada vez mais consensual quanto à possível relação entre estilos 

de vida menos activos, a menor funcionalidade e o aumento de determinadas 

patologias características das sociedades industrializadas (Gomes, 2006; 

Wood et al., 2005). A resposta à questão de quanta AF é necessária para obter 

os desejados benefícios para a saúde e ApF tem uma enorme importância, 

quer na perspectiva individual como na de saúde pública. Neste sentido, a 

comunidade científica tem tentado fornecer linhas orientadoras e 

recomendações gerais relativas à dose de AF apropriada para estes objectivos 

(ACSM 1998; ACSM/AHA, 2007). 

1.5.1 Recomendações de Actividade Física 

As primeiras recomendações a respeito da intensidade e tipo de AF para 

melhorar a saúde dos adultos foram do American College of Sports Medicine 

(ACSM, 1978), as quais se centravam fundamentalmente na aptidão 

cardiorespiratória e na composição corporal. Recomendavam exercício aeróbio 

que utilizasse grandes grupos musculares, 3 a 5 dias por semana, com 

duração entre 15 a 90 minutos por sessão. Em 1990, a mesma organização 

(ACSM, 1990) acrescentava o desenvolvimento da força e da resistência 

muscular, começando igualmente a dar mais importância às actividades de 

intensidade moderada, por proporcionarem mais benefícios para a saúde, 

nomeadamente pela redução de factores de risco de doenças crónicas, 

independentemente da aptidão cardiorespiratória. Em 1995, o Center for 

Disease Control and Prevention (CDC) e o ACSM surgem com a proposta de 

realizar 30 minutos ou mais de uma actividade de intensidade moderada ou 

vigorosa por cada dia da semana.  

Por sua vez, as recomendações do American College of Cardiology e American 

Heart Association (ACC/AHA, 2007) aplicam-se a todos os idosos, mesmo aos 

que apresentem condições crónicas, desde que não afectem a sua capacidade 

de se manterem activos (por exemplo, hipertensão arterial controlada), 

incluindo o TA num mínimo de 30 minutos de intensidade moderada (50–85% 
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do VO2máx), cinco dias por semana ou actividade de intensidade vigorosa num 

mínimo de 20 minutos, três dias por semana. Especificamente direccionado 

para os idosos, o ACSM (1998) e o ACSM/AHA (2007) recomendam a 

prescrição de actividades de baixo impacto articular, que englobem grandes 

grupos musculares, como seja: o caminhar, o andar de bicicleta, nadar, etc. 

Segundo esta entidade, a intensidade deve ser suficientemente elevada para 

induzir modificações fisiológicas significativas (mínimo de 50% da Fc máxima, 

que representa uma frequência aproximada de 130-135 batimentos por minuto) 

(Pedersen e Saltin, 2005). Neste sentido, o TA ajuda a manter e a melhorar 

aspectos da função cardiovascular e resistência aeróbia, reduzindo os factores 

de risco associados a doenças cardiovasculares e diabetes, melhorando a 

saúde e contribuindo para um aumento da longevidade (Mazzeo e Tanaka, 

2001; Peterson et al., 2006). Contudo, para promover e manter a saúde física e 

independência é igualmente necessário manter e aumentar a força e 

resistência muscular, visto que assumem um papel fundamental, não só na 

manutenção e promoção da saúde, como também na independência funcional 

dos indivíduos para a realização das tarefas da vida quotidiana, tendo óbvias 

consequências na melhoria da QV (Nelson et al., 2007).  

Estímulos adequados de força tem a capacidade de aumentar a massa 

muscular, preservar a densidade óssea, reduzindo o risco de osteoporose e a 

probabilidade de fracturas (Peterson et al., 2006; Spirduso et al., 2005). O 

aumento da força e massa muscular tem vários benefícios: eleva a taxa 

metabólica basal; aumenta a sensibilidade à insulina; aumenta a protecção das 

articulações anatomicamente instáveis devido ao sedentarismo e a processos 

degenerativos ou inflamatórios, diminui as queixas dolorosas e a possibilidade 

de ocorrência de quedas por facilitar a recuperação postural nas situações de 

desequilíbrio (Donat e Ozcan, 2007; Kubo et al., 2003). Permite maior 

facilidade na realização de tarefas comuns que exigem força muscular, como 

subir escadas, deslocar objectos pesados, entre outros. Para além disso, 

alguns estudos (Fleck e Júnior, 2003; Randy e Kerry, 2006) têm descrito que 

diminui a Fc e a pressão arterial durante os esforços nas AVD, na medida em 

que pessoas mais fortes utilizam um menor número de fibras musculares para 
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o mesmo esforço relativo, fazendo com que a intensidade seja menor do que 

os esforços das pessoas menos aptas, nas mesmas tarefas.  

Finalmente, e após todas as considerações de âmbito mais fisiológico, importa 

salientar que um programa de EF deve ser prescrito de acordo com as 

características, necessidades, objectivos, nível inicial, estado de saúde e de 

condição física dos idosos. Esta realidade, faz emergir o interesse pela 

prevenção na terceira idade, quer das doenças, quer das suas limitações, 

assumindo a AF/EF particular destaque, por estar intimamente relacionada com 

a saúde e funcionalidade permitindo que o idoso desfrute de uma vida plena.  

A AF/EF neste escalão etário deve procurar melhorar a capacidade física geral 

e contrariar o efeito deletério do envelhecimento em termos físicos, 

psicológicos e sociais (ACSM, 1998a). Ao que acresce a necessidade de se 

conhecer os efeitos e implicações do desuso e destreino nestas variáveis.  

1.5.2 Destreino 

O conceito de destreino tem origem no princípio da reversibilidade do treino e 

foi definido por Mujika e Padilla (2000) como a perda parcial ou total das 

adaptações morfológicas, fisiológicas e do desempenho adquiridas através da 

cessação completa ou da redução da frequência do treino.  

Apesar das evidências de declínio fisiológico durante o destreino, não há 

consenso nem dados suficientes que sugiram quanto tempo se mantém o 

efeito benéfico do treino, que alterações funcionais ocorrem e como isso afecta 

a saúde e a QV dos idosos (Fatouros et al., 2005; Teixeira-Salmela et al., 

2005). Associadamente, existe pouca informação sobre a capacidade dos 

idosos manterem os níveis de ApF e de qual o efeito do destreino nos factores 

de risco de DCV e QV (Carvalho et al., 2009; Toraman, 2005).  

Diversas evidências apontam discordâncias quanto ao efeito do destreino na 

ApF. Os principais factores que podem justificar essas diferenças são: a 

modalidade praticada, o tipo de treino prévio, a idade dos indivíduos, o tempo 

de cessação e o tipo de avaliação executada. Neste sentido, é importante a 

realização de mais estudos com a população idosa que avaliem o efeito do 

destreino em relação a estas variáveis.  



34 

Da literatura consultada, a maior parte dos estudos refere que a componente 

da ApF que sofre maiores reduções com o destreino é a força corporal 

(Fatouros et al., 2005; Kalapotharakos et al., 2005; Toraman, 2005; Toraman e 

Ayceman, 2005). Michelin et al. (2008) comprovaram que o destreino diminui a 

força, em particular a força inferior, independentemente da idade. A 

flexibilidade é outra das componentes que diminui significativamente a partir de 

6 semanas de destreino (Carvalho et al., 2009; Fatouros et al., 2006; Michelin 

et al., 2008). De igual modo, as melhorias na resistência cardiovascular após 

treino parecem diminuir após 6 semanas de destreino (Toraman, 2005). 

Relativamente ao tempo de cessação da actividade alguns estudos reportam 

uma acentuação da magnitude do destreino nos idosos entre as 6 e 12 

semanas (Carvalho et al., 2008; Harris et al., 2007; Toraman e Ayceman, 

2005), enquanto outros estudos referem a manutenção da ApF em algumas 

componentes por mais de 24 semanas (Hakkinen et al., 2000; Lemmer et al., 

2000). Nesse sentido, um aspecto importante que deve ser observado quando 

verificadas as evidências relacionadas com este assunto, é a duração do 

destreino.  

Além disso, também são importantes a fase de treino prévio e a relação entre o 

tempo de treino e destreino. Dos estudos por nós consultados para esta 

revisão da literatura, os períodos de treino prévio oscilaram entre 6 e 36 

semana, e destes, a maioria apresenta uma relação temporal entre treino e 

destreino de 1:1. Por outro lado, a idade parece também afectar 

significativamente o comportamento de ganho e perda após cessação do 

estímulo, sendo mais favorável nos sujeitos mais jovens (Lemmer et al., 2000). 

Por exemplo, relativamente à força muscular, os estudos de Toraman (2005) e 

Toraman e Ayceman (2005) observaram que os idosos mais velhos (>74 anos) 

apresentam maior redução no desempenho das capacidades funcionais após a 

interrupção da prática da AF, principalmente em períodos mais longos de 

destreino do que os mais novos.  

De igual modo, alguns estudos, em particular aqueles que se debruçam sobre 

a força muscular, tem analisado a influência da intensidade de treino na 
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manutenção dos ganhos após destreino (Fatouros et al., 2005). As evidências 

sugerem que maiores intensidades (>60% 1RM) promovem uma manutenção 

mais prolongada dos ganhos de força muscular e indicam ainda, que a 

magnitude do destreino pode ser influenciada pelo tipo de treino realizado 

(pesos livres, elásticos, máquinas), tempo de prática e frequência semanal do 

treino prévio (Harris et al., 2007; Henwood e Traffe, 2008). Tendo em conta 

todos estes aspectos e o reconhecido efeito do desuso, torna-se essencial, 

particularmente nos escalões etários mais velhos com baixos níveis de AF, a 

utilização de um instrumento adequado e válido para a avaliação e 

quantificação da AF. 

1.5.3 Avaliação da Actividade Física  

O interesse de se avaliar a AF em qualquer população, baseia-se na 

necessidade de estabelecer a condição habitual da AF dessa mesma 

população e determinar se encontra dentro dos critérios apropriados e 

indispensáveis a um óptimo estado de saúde (Oliveira e Maia, 2001; Vieira, 

2006). A avaliação de um comportamento tão complexo como a AF reveste-se 

de grandes dificuldades em termos de rigor e precisão, tendo que considerar as 

suas 3 componentes: frequência, duração e intensidade (Bouchard et al., 1994; 

Morrows et al., 2000).  

As metodologias de avaliação da AF, segundo VanHees et al. (2005) podem 

ser agrupados em 3 grupos principais: de critério (calometria directa, água 

duplamente marcada); objectivos (acelerómetros, pedometros, monitores de 

Fc) e subjectivos (questionários, diários). Assim, a medição e quantificação da 

AF pode ser representada de diversas formas, sendo as mais frequentemente 

utilizadas, expressa em termos de dispêndio energético (quilocalorias (Kcal) ou 

quilojoules (Kj), quantidade de trabalho produzido (watts), contagens de 

unidades de movimento (counts) ou até de valores numéricos obtido a partir de 

questionários (Oliveira e Maia, 2001).  

Esta diversidade de métodos de avaliação da AF é, em parte justificada pelo 

conjunto de dimensões que o conceito apresenta e pelas estritas relações que 

cada uma delas estabelece com diferentes aspectos de saúde ou doença 



36 

(Oliveira e Maia, 2001). A selecção de uma técnica, método ou instrumento em 

particular dependerá de numerosos factores como o propósito do estudo, o 

desenho da investigação, o custo, o nível de precisão e especificidade 

necessária, os aspectos relacionados com a validação e reprodutibilidade dos 

dados obtidos, assim como a idade dos participantes (Bouchard, 1994; Craig et 

al., 2003). Os questionários representam um dos métodos mais fáceis, práticos 

e económicos de se estimar a AF, principalmente em estudos de carácter 

epidemiológico, onde as amostras atingem dimensões consideráveis. Contudo, 

apresentam, alguns problemas de objectividade, nomeadamente devido à 

dificuldade dos indivíduos se recordarem, com exactidão, das actividades 

realizadas, bem como à tendência para sobrestimarem as variáveis tempo e 

intensidade das actividades (Brown et al., 2004; Oliveira e Maia, 2001). O 

método de referência para validar outros métodos é a água duplamente 

marcada (Freedson e Melanson, 1998). Este método determina a energia gasta 

a partir da produção de dióxido de carbono, empregando-se isótopos estáveis 

de deuterio (2H) e oxigénio-18 (18O). A produção de dióxido de carbono 

relaciona-se com o gasto energético por meio da calorimetria indirecta. Sendo 

necessária a utilização de equipamento específico de análise, tem ainda o 

inconveniente de apenas poder aferir o gasto energético de vários dias 

somando à AF o custo energético devido ao metabolismo basal e termogénese 

da digestão (Prentice, 1990). 

Na categoria relativa aos métodos laboratoriais, encontramos os procedimentos 

mais precisos e objectivos, mas que exigem equipamentos sofisticados e 

dispendiosos, para além de processos de análise bastante complexos. Os 

métodos de terreno são menos complexos, aplicáveis em contextos 

diferenciados e em amostras de grande dimensão, porém, são menos precisos 

(Sapage e Maia, 2007). De uma vasta possibilidade de opções, a 

monitorização electrónica através de acelerómetros tem-se apresentado como 

uma metodologia válida e fiável (Reis et al., 2000; Freedson e Melanson, 

1998). O acelerómetro uniaxial é um aparelho que é colocado junto do centro 

de gravidade, concebido para avaliar a aceleração e desaceleração do 

movimento humano. O acelerómetro uniaxial mede a aceleração corporal 
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apenas no eixo vertical, enquanto que o triaxial detecta a aceleração em 3 

eixos (X, Y e Z).  

As vantagens dos acelerómetros incluem: (i) a possibilidade de serem 

aplicados em qualquer faixa etária; (ii) o facto de serem compatíveis com as 

AVD, permitindo avaliar os sujeitos em condições reais de vida; (iii) a grande 

capacidade de armazenamento de dados; (iv) a não existência de comandos 

que possam ser manipulados externamente e (v) a capacidade de avaliar a 

actividade durante períodos de tempo específicos. Contudo apresenta algumas 

desvantagens, tais como, a necessidade de retirar o aparelho para o banho ou 

actividades de natação, podendo conduzir a subavaliações (Ekelund et al., 

2004). A literatura sugere que embora possa não ser suficientemente sensível 

para quantificar o dispêndio energético num indivíduo em todas as condições 

de terreno, é bastante válido para comparações dos níveis de AF entre 

indivíduos (Esliger, 2009; Swartz et al., 2000).  

 

1.6 Aptidão Física 

Apesar de tradicionalmente a ApF ter vindo a ser mais associada com idades 

jovens do que com idades mais avançadas, ela é crucial durante os últimos 

anos de vida (Rikli e Jones, 2001). De uma forma geral, a ApF refere-se à 

capacidade fisiológica ou habilidade para realizar as AVD com segurança e 

sem fadiga extrema (Rikli e Jones, 1999b). Com o avanço da idade a ApF 

diminuiu mesmo em adultos saudáveis (Spirduso et al., 2005), podendo resultar 

num aumento da incidência de incapacidade, do uso de serviços e cuidados 

médicos, perda de independência e redução da QV (Jackson, 2006).  

O ACSM (2005) refere que a ApF é um conceito multidimensional que tem sido 

definido como um conjunto de atributos que as pessoas possuem ou obtêm e 

que se relacionam com a capacidade de realizar AF. No caso dos idosos, 

interessa ressaltar as dimensões da ApF relacionada com a saúde, tendo em 

conta que a função física, a energia e a vitalidade são essenciais para que os 

idosos sejam capazes de realizar as suas AVD (Teixeira, 2005). Assinalando a 
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sua importância para a manutenção da independência e saúde ligada à 

prevenção da doença, pela redução dos factores de risco.  

Considerando que ao processo de envelhecimento se associam alterações 

antropométricas, neuromusculares, cardiovasculares, pulmonares e neurais 

que afectam a ApF (Spirduso et al., 2005; Tribess e Virtuoso, 2005) e que a AF 

é essencial para se atenuar a sua degeneração progressiva (Carvalho e 

Soares, 2004) deve ser incentivada a prática continuada de AF. Este fenómeno 

exige uma mudança social, na qual se deve fomentar a participação e 

manutenção de estilos de vida mais activos, como sendo um dos principais 

determinantes da diminuição da dependência e aumento da expectativa e QV 

(ACSM/AHA, 2007; WHO, 2007a). 

1.6.1 Avaliação da Aptidão Física  

A avaliação da ApF, encarada numa perspectiva de saúde, constitui um 

suporte para a prescrição de EF. Através da sua avaliação periódica pode-se 

identificar as alterações que podem afectar a condição de saúde e comparar 

com os níveis considerados normais para a idade e sexo. Os seus resultados 

podem ajudar na promoção da saúde enfatizando a importância de um estilo de 

vida activo para se alcançar e manter elevados níveis das funções 

cardiovascular e respiratória, baixa quantidade de gordura corporal, suficiente 

flexibilidade, força e resistência muscular (Spirduso et al., 2005).  

A avaliação da ApF pode ser efectuada por vários métodos. Os questionários 

ou entrevistas têm a vantagem de serem fáceis de administrar, mesmo em 

grandes amostras, fáceis de classificar e com fiabilidade para serem utilizados 

em situações clínicas, de predição da morbilidade e mortalidade (Oliveira e 

Maia, 2001). No entanto, a sua validade baseia-se na veracidade da 

informação dada pelo indivíduo ou familiar, podendo levantar problemas, 

porque nem sempre o próprio ou o seu cuidador conseguem ser exactos na 

avaliação das situações. Para além disso, os idosos são por vezes afectados 

por influências do contexto, como a personalidade, o estado de espírito ou por 

uma memória deficiente (Spirduso et al., 2005). Neste sentido, Schuler e 

Marzilli (2003) realizaram um estudo com o intuito de determinar a associação 
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entre os resultados dos questionários de ApF e medidas baseadas na 

avaliação da sua performance, tendo concluído que os questionários não 

devem ser usados como medida base da ApF.  

Assim, muitos profissionais optam por medidas objectivas e pela observação 

directa da ApF. Esta é avaliada de forma sistemática utilizando critérios pré-

determinados, garantindo resultados mais fiáveis. Consideram-se três tipos de 

testes de aptidão: i) os que incorporam competências físicas relacionadas com 

actividades básicas (por exemplo, apertar os cordões dos sapatos ou botões da 

camisa); ii) tarefas que simulem competências funcionais diárias; iii) tarefas 

destinadas a testar atributos básicos ou habilidades (por exemplo, medida da 

força de apreensão). No entanto, estes últimos requerem mais tempo, maior 

treino por parte dos avaliadores, mais equipamento e necessidade de espaço 

próprio (Spirduso et al., 2005).  

Com o objectivo de avaliar os parâmetros fisiológicos que suportam os 

comportamentos necessários para a execução das tarefas do dia-a-dia e a 

mobilidade funcional em adultos idosos, Rikli e Jones (1999a) desenvolveram 

uma bateria de testes “Functional Fitness Test” (FFT), que considera as suas 

varias componentes, nomeadamente a força dos membros superiores (teste da 

flexão do antebraço) e inferiores (teste levantar e sentar na cadeira), a 

flexibilidade inferior (teste sentar e alcançar na cadeira) e superior (teste 

alcançar atrás das costas), a resistência aeróbia (teste 2 minutos de step), a 

agilidade/equilíbrio dinâmico (teste sentado, caminhar 2,44m e voltar a sentar) 

(Rikli e Jones, 1999a). Adicionalmente, para se estimar a composição corporal 

estes autores sugerem a avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC). Este 

indicador antropométrico tem sido largamente utilizado nos estudos com 

idosos, apesar de não ser reconhecido como o mais adequado para aferir 

sobre a quantidade de gordura corporal de idosos dado o decréscimo de 

massa magra associado à idade (Baufrere e Morio, 2000; Cavalho, 2006). 

Os testes da FFT foram concebidos para serem usados em ambientes clínicos 

ou de terreno, fornecendo medidas em escala contínua através de uma grande 

variedade de níveis de capacidade tipicamente encontrados numa população 



40 

idosa, sendo igualmente adequado quer para os indivíduos mais frágeis e 

limitados, quer para os que apresentem uma elevada capacidade funcional 

(Rikli e Jones, 1999a).  

A ApF pode ser dividida em 3 âmbitos: as componentes relacionadas com as 

habilidades desportivas, associadas ao desporto e performance física (a 

agilidade, o equilíbrio, a coordenação, a velocidade, a potência e o tempo de 

reacção); as componentes relacionadas com a saúde, associada à capacidade 

de executar actividades diárias com vigor (a resistência cardiorespiratória, a 

força muscular, a resistência, a flexibilidade e a composição corporal) e as 

componentes fisiológicas que incluem componentes que se relacionam com os 

sistemas biológicos influenciados pela actividade habitual (sistema metabólico, 

morfológico e integridade óssea).   

No nosso estudo, relativo à população idosa, parece-nos que o âmbito da ApF 

relacionada com a saúde é o mais adequado, nomeadamente por estar ligada 

à independência funcional e à prevenção da doença, pela redução dos seus 

factores de risco. Associadamente este conceito de ApF, está relacionada com 

a adopção de um estilo de vida activo e com a melhoria da QV e bem-estar 

(Brach e VanSwearingen, 2002). A ApF relacionada com a saúde integra 

componentes como resistência cardiorespiratória, força e resistência muscular, 

coordenação; flexibilidade e composição corporal, que descrevemos em 

seguida (ACSM, 1993; Howley, 2001).  

1.6.2 Componentes da Aptidão Física  

a) Resistência Aeróbia 

Por resistência aeróbia entende-se a capacidade do sistema cardiopulmonar 

transportar sangue e oxigénio para os músculos em actividade e destes 

utilizarem o oxigénio e substratos energéticos durante um esforço máximo 

(Hawkins e Wiswell, 2003). Com o aumento da idade observa-se que esta 

capacidade diminui pelo decréscimo da Fc máxima, pela diminuição do volume 

sistólico máximo, pela diminuição da contractilidade do músculo cardíaco e 

pela diminuição alveolar (Hollmann et al., 2007). A estas associam-se ainda 

alterações periféricas, como o aumento da resistência vascular com o 
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consequente aumento da pressão arterial e a incapacidade de redireccionar o 

sangue para os músculos activos. Também ocorrem mudanças na composição 

corporal (diminuição da massa magra e aumento da MG), que se reflectem 

numa diminuição da utilização de oxigénio pelo músculo-esquelético, ou seja, 

na redução do gradiente de O2 artério-venosa (Fletcher et al., 2001).  

Estas alterações morfológicas, fisiológicas e funcionais do sistema 

cardiovascular e muscular limitam drasticamente a capacidade cardiovascular 

contribuindo para a prevalência de limitações funcionais perturbando a 

capacidade de realizar as AVD (Hurley e Roth, 2000; Toraman et al., 2004). O 

limite da capacidade corporal para captar e distribuir o oxigénio (O2) e superar 

as necessidades metabólicas do exercício vigoroso prolongado é representado 

pelo VO2máx que se refere à quantidade máxima de trabalho que pode ser 

realizado pelo organismo usando o metabolismo oxidativo (Hawkins e Wiswell, 

2003; Spirduso et al., 2005). Este parâmetro é considerado a referência padrão 

da capacidade aeróbia e decresce cerca de 5 a 15% por década após os 25 

anos, em indivíduos sedentários e cerca de 5% em indivíduos activos (ACSM, 

1998a).  

Hawkins e Wiswell (2003) sugerem que o VO2máx declina em ambos os sexos 

numa proporção similar e que por volta dos 75 anos de idade a maioria dos 

idosos demonstra valores de VO2máx abaixo dos valores necessários para a 

realização de muitas das AVD (Hawkins e Wiswell, 2003). Considera-se que o 

VO2máx mínimo necessário para se viver de forma independente é de 

13ml/kg/min, existindo uma estreita relação entre a sua redução e a ocorrência 

de DCV e respiratórias (Spirduso et al., 2005). 

Recentemente, Paterson et al. (2007) observaram uma correlação forte e 

negativa entre a capacidade aeróbia e o risco de morbilidade e mortalidade. 

Fleg et al. (2005) registaram declínios do VO2máx relacionados com a idade, 

que se acentuam na presença de doenças crónicas. A taxa acelerada de 

declínio desta componente tem implicações significativas no que diz respeito à 

independência funcional e QV, não só em pessoas mais velhas, mas 
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particularmente nas que têm doenças associadas, provocando-lhes 

incapacidades acrescidas (Fleg et al., 2005).  

Neste sentido, é importante manter ou melhorar a capacidade aeróbia nos 

idosos, uma vez que esta capacidade lhe permite desenvolver as suas tarefas 

sem a sensação de esforço, tendo também implicações directas na sua 

mobilidade, facilitando a sua participação em mais actividades aumentando 

assim a abrangência dos seus contactos sociais.  

Vários estudos sugerem que o declínio da performance física associada à 

idade pode ser minimizado pelo treino regular de resistência aeróbia. Por 

exemplo, os autores Evans et al. (1999) conduziram um programa de 10 a 12 

meses para idosos com diversas formas de actividade aeróbia de intensidade 

progressiva entre os 60%-75% do VO2máx, tendo verificado ganhos de cerca 

de 15% no VO2máx. 

Também estudos de natureza transversal realizados com idosos indicam que 

os indivíduos mais activos tendem a demonstrar melhores níveis de aptidão 

cardiorespiratória, quando comparados com indivíduos sedentários (Oja, 2001; 

Zhang et al., 2003). Segundo referem alguns autores (Westerterp e Meijer, 

2001; Malbut et al., 2002; Hawkins e Wiswell; 2003), a resposta do sistema 

cardiovascular ao treino permanece adaptado nas diferentes faixas etárias, 

observando-se aumentos relativos no VO2máx em adultos de qualquer idade, 

equivalentes aos observados em indivíduos jovens.  

O ACSM (1998b) indica o exercício aeróbio nos idosos como uma estratégia 

efectiva para aumentar a independência funcional e diminuir a prevalência de 

muitas doenças associadas à idade. De igual modo, num estudo com idosos 

institucionalizados, independentes mas debilitados, mesmo aqueles que foram 

sedentários ao longo da vida conseguiram um aumento do VO2máx através de 

um programa de TA de baixa intensidade (Binder et al., 2002). 

Os idosos que começam um programa de treino podem esperar melhorias no 

VO2máx entre os 10% e 30%, dependendo da intensidade e duração do treino 

(ACSM, 1998). Apesar de estarem descritas melhorias mais evidentes no 

VO2máx com o exercício aeróbio, quando este envolve o uso ritmado dos 
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grandes grupos musculares por períodos mais prolongados, alguns trabalhos 

têm demonstrado que o trabalho de resistência muscular parece também 

favorecer a aptidão aeróbia, não apenas pelo aumento da massa muscular mas 

igualmente pelo aumento da capilarização e oxigenação muscular (Spirduso et 

al., 2005) Assim, o trabalho de resistência muscular é indicado como 

complemento ao trabalho de resistência aeróbia (Kenny et al., 2008). Parece-

nos importante realçar que além de escassa, a literatura, que refere efeitos do 

TF sobre as adaptações cardiovasculares, indica que esses ganhos (~5%) não 

são apreciáveis quando comparados com os efeitos do treino de resistência 

aeróbia (Hagerman et al., 2000). 

b) Força Muscular 

A força muscular é considerada uma componente fundamental da ApF para a 

manutenção de uma óptima função motriz e, consequentemente, para uma boa 

QV (Rikli e Jones, 2001). Com o envelhecimento, observa-se uma redução da 

força, potência e resistência dos músculos esqueléticos, traduzindo-se na 

designada sarcopenia que traduz a uma perda da quantidade e qualidade 

muscular (Baker e Hepple, 2006; Marcell, 2003). Esta ocorre 

fundamentalmente a partir da 5ª década, tornando-se mais acentuada após a 

7ª década (Roger e Evans, 1993) e é devida principalmente à diminuição do 

número e tamanho das fibras musculares, com reflexo sobre o decréscimo da 

massa muscular sendo ainda atribuída ao desuso (Canuto, 2007; Pedersen e 

Saltin, 2005).  

Para além da atrofia e da hipoplasia, vários trabalhos têm sugerido existir, com 

o avançar da idade, reduções da capacidade de recrutamento neural, 

mecanismo que poderá também contribuir de forma significativa para as 

alterações funcionais observadas nos idosos (Spirduso et al., 2005; Correia et 

al., 2006). Nos músculos envelhecidos é comum encontrarem-se alterações 

neuropatológicas (Carvalho e Mota, 2002) que constituem um sinal indirecto da 

ocorrência de ciclos de desnervação/reinervação.  

Inerente aos processos de desnervação/reinervação, com o envelhecimento há 

uma conversão progressiva das fibras rápidas (tipo II), em lentas (tipo I) e 
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alterações na cadeia de miosina pesada das fibras rápidas, o que dá a 

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

menor potencial de velocidade de contracção (Farinatti, 2008; Hakkinen et al., 

2001). A este fenómeno de degeneração do tecido muscular associa-se o 

declínio das funções e estruturas nervosas, com evidentes alterações de 

coordenação intramuscular e intermuscular, da capacidade de utilização da 

actividade reflexa e do processamento de informação sensório motor nos 

níveis mais elevados do sistema nervoso central (Canuto, 2007; Doherty, 2003; 

Hakkinen et al., 2001).  

Assim é evidente que o declínio da força com a idade é multifactorial, estando 

relacionadas com: (i) alterações na contractilidade, embora não exista total 

concordância entre os estudos, a maioria refere a influência da idade nas 

propriedades contrácteis (tempo para alcançar pico máximo, semi-tempo de 

relaxamento, velocidade máxima de encurtamento, torque máximo; (ii) 

alterações morfológicas: nomeadamente da área das fibras; do número de 

fibras; e do tipo de fibras (3 hipóteses: proporção dos tipos de fibras 

constantes; perda selectiva de fibras rápidas; transformação das unidades 

motoras rápidas em unidades motoras lentas); (iii) alterações neurais: sendo 

evidentes a redução da capacidade de recrutamento neural; as alterações 

quantitativas e qualitativas de unidades motoras; a reduzida capacidade de 

activar completamente os grupos musculares e os ciclos de 

desnervação/reinervação com consequências morfológicas e funcionais 

evidentes; (iv) alterações bioquímicas, sendo observável a diminuição da 

actividade de diferentes enzimas com a idade; (v) alterações na capilarização, 

estando descrita uma diminuição da capilarização muscular com a idade 

(Carvalho e Mota, 2002). 

O decréscimo na força não é proporcional em todos os tipos de contracção 

muscular, sendo a redução da força excêntrica máxima menos acentuada que 

da força estática ou da força concêntrica (Spirduso et al., 2005; Vandervoort, 

2002). Por outro lado, esta diminuição da força é não apenas específica de 

cada indivíduo, mas também de cada grupo muscular. Por exemplo, diferentes 

estudos mostram que com o envelhecimento é mais acentuada a diminuição da 
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força dos membros inferiores interferindo não apenas na capacidade de 

execução de determinadas actividades, como o levantar de uma cadeira ou da 

cama, mas também na manutenção da postura, na velocidade de locomoção e 

no equilíbrio (Carvalho e Soares, 2004; Hughes et al., 2001; Marzilli et al., 

2004) originando um aumento acrescido do risco de quedas (Kubo et al., 2003; 

Vandervoort, 2002). 

Para além disso, existe uma diferença no declínio da força com relação ao 

sexo, sendo que as perdas são maiores nas mulheres do que nos homens. 

Segundo Spirduso et al. (2005) esta diferença é justificada fundamentalmente 

pelas diferenças hormonais mas também pela possível maior inactividade das 

mulheres.  

Assim, para além das alterações fisiológicas descritas anteriormente, parece 

existir igualmente alterações ambientais que influenciam directamente o 

declínio da força com a idade como a AF, a má nutrição e as doenças. Assim e 

porque a sarcopenia está, entre outros factores, associada a uma redução dos 

níveis de AF, levando frequentemente a uma espiral de inactividade e posterior 

declínio da aptidão muscular e aeróbia (Skelton e Beyer, 2003), muitas das 

alterações do sistema músculo-esquelético são potencialmente reversíveis com 

o aumento da AF (Skelton e Beyer, 2003).  

O desenvolvimento da força muscular assume neste escalão etário um papel 

fundamental, não só na manutenção e promoção da saúde, mas também da 

capacidade funcional e independência do idoso para a realização das suas 

AVD e, consequentemente, na melhoria da sua independência e QV (Kura, 

2004; Wong, 2003). 

Diversos estudos demonstraram que indivíduos idosos podem melhorar a força 

muscular com o treino, sendo esta melhoria particularmente evidente com o TF 

(Hruda et al., 2003; O'Neill et al., 2000), independentemente da baixa ou alta 

frequência e intensidade utilizadas (Izquierdo et al., 2004; Porter et al., 2002).  
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c) Flexibilidade Articular 

A flexibilidade é a propriedade intrínseca aos tecidos que formam o sistema 

músculo-esquelético que determina a máxima amplitude de movimento 

permitida por uma articulação ou grupo de articulações, num dado plano em 

função de um eixo, sem que ocorram lesões (Heyward, 2001; Spirduso et al., 

2005). Embora existam várias classificações possíveis, de uma forma geral, a 

flexibilidade é categorizada como estática ou dinâmica. A flexibilidade estática 

refere-se ao grau de amplitude de movimento articular sem ter em conta a 

velocidade, podendo ser avaliada passivamente sem auxílio do avaliado, ao 

passo que a flexibilidade dinâmica refere-se ao resultado de uma contracção 

muscular activa realizada pelo próprio sujeito (ACSM, 1998b).  

A perda de flexibilidade tem sido associada ao processo de envelhecimento, 

diminuindo em média entre 20 a 30%, por volta dos 70 anos de idade nos 

indivíduos sedentários (Carlson et al., 1999). A variação da amplitude de 

movimento ao longo da vida é devida à influência, quer de factores endógenos, 

tais como: a idade, o género sexual, a individualidade biológica, condição física 

e somatotipo, quer de factores exógenos, como sejam: a hora do treino, a 

temperatura ambiente, os hábitos de AF, a realização de aquecimento 

muscular e a presença de fadiga (Holland et al., 2002), entre outras de 

expressão mais fisiológica, que decorrem das alterações ocorridas nos 

músculos, ossos e outros tecidos que envolvem a articulação (ACSM, 1998b). 

A diminuição de flexibilidade é maior nas articulações dos membros inferiores 

(Onder et al., 2002) e, relacionado com questões hormonais, nas mulheres 

(Rocha, 2003). O declínio desta componente relaciona-se com o aumento da 

densidade e rigidez dos tendões, ligamentos e fáscias, particularmente devido 

a modificações na composição do colágeno e elastina e aumento na 

desidratação do tecido. Para além destes factores, a diminuição do nível de AF 

associado ao envelhecimento tem sido relacionada com a redução dos níveis 

de amplitude articular (WHO, 2003), muito devido ao desuso muscular 

(Fatouros et al., 2002; Girouard e Hurley, 1995; Spirduso et al., 2005), ao stress 

mecânico e às doenças degenerativas (ACSM, 1998). 
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Wood et al. (2005) afirmam que a diminuição da flexibilidade afecta, não 

apenas a funcionalidade mas também a saúde do idoso. Baixos níveis de 

amplitude articular não só reduzem a quantidade e natureza do movimento 

realizado por uma articulação, como ainda podem aumentar a probabilidade de 

ocorrência de lesões nessa articulação ou nas estruturas envolventes, devido à 

perda de equilíbrio e instabilidade articular (Fatouros et al., 2002; Kerrigan et 

al., 2003; Spirduso et al., 2005) 

Neste sentido, é fundamental manter um nível adequado de flexibilidade nos 

idosos, dada a sua influência na mobilidade, na funcionalidade e autonomia do 

idoso repercutindo-se na sua QV (Holland et al., 2002; Wood et al., 2005). 

Assim, devem ser incluídos exercícios de flexibilidade nos programas de EF 

para os idosos no sentido de desenvolver e/ou manter a amplitude de 

movimento em especial nas principais articulações e nos grupos musculares 

utilitários. No entanto, é necessário ter em atenção a carga aplicada, já que o 

excesso de carga para além do limite da articulação pode afectar a sua 

estabilidade (ACSM, 1998b).  

d) Coordenação  

A coordenação é a capacidade de organizar e activar pequenos e grandes 

grupos musculares, com a quantidade de energia e a sequência muscular 

adequada e adaptada à tarefa (Spirduso et al., 2005). Esta capacidade inicia 

um declínio progressivo a partir dos 40-45 anos, através da deterioração da 

representação motora, das alterações do sistema neuromuscular, da 

diminuição da capacidade visual, do equilíbrio e do aumento da rigidez articular 

(Appel e Mota, 1992). Williams et al. (1996) realizaram uma investigação com o 

objectivo de examinar as alterações dos padrões motores necessários à 

coordenação multisegmentar em idosos. Os resultados sugeriram que os 

idosos coordenam os seus movimentos de modo similar aos dos jovens, mas 

controlam-os de modo diferente, o que pode estar implicado na maior 

incidência de quedas (Kubo et al., 2003).  

Esta capacidade é muito importante para as tarefas do dia-a-dia, uma vez que 

movimentos como apertar um botão do casaco, acender o fogão e até mesmo 
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a mobilidade estão dependentes desta componente. Segundo Spirduso et al. 

(2005), a AF orientada e sistemática pode retardar o decréscimo da 

coordenação. 

e) Agilidade e Equilíbrio  

A agilidade pode ser definida como a capacidade que o indivíduo tem de 

realizar movimentos rápidos com mudança de direcção e sentido. Esta 

qualidade física relaciona-se intimamente com a velocidade, a força, a 

flexibilidade e a coordenação. De acordo com Rikli e Jones (2001), possuir 

agilidade combinada (juntando velocidade à coordenação) e equilíbrio dinâmico 

(capacidade de manter estabilidade postural enquanto se move) é importante 

para um conjunto de tarefas que requerem mobilidade rápida, tais como: entrar 

e sair do autocarro atempadamente, desviar-se do caminho para evitar ser 

atingido por um automóvel ou um objecto, ou conseguir levantar-se rápido para 

atender um telefonema, ir à casa de banho ou vigiar uma panela no fogão. Do 

mesmo modo, também é requerida uma boa agilidade e equilíbrio dinâmico 

para que o idoso possa participar em segurança num conjunto de jogos 

recreacionais/desportos.  

Por sua vez o equilíbrio dinâmico diz respeito à habilidade do indivíduo manter 

o sistema músculo-esquelético numa posição estática eficaz e controlar uma 

postura eficiente, quando em movimento (Haywood e Getchell, 2001; Hobeika, 

1999; Melo, 2006). Para esse efeito contribui a informação proveniente dos 

sensores do equilíbrio (visual, vestibular e somatosensorial), a integração 

central no cérebro e a resposta motora (Hobeika, 1999; Meyer e Ayalon, 2006). 

A manutenção e controlo da postura e equilíbrio em pé, em condições estáticas 

ou dinâmicas, são requisitos essenciais para a independência na realização de 

muitas das AVD (Pajala et al., 2004). Spirduso et al. (2005) referem que o 

equilíbrio não é uma característica isolada, obriga a complexas mudanças no 

tónus muscular e no sistema de controlo postural. Para esse efeito contribui a 

informação proveniente dos sensores do equilíbrio (visual, vestibular e 

somatosensorial), a integração central no cérebro e a resposta motora 

(Hobeika, 1999; Meyer e Ayalon, 2006).  
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Qualquer movimento, seja dum segmento ou do corpo como um todo, depende 

do equilíbrio. A manutenção e controlo da postura e o equilíbrio em pé são 

requisitos essenciais para a independência na realização de uma grande 

variedade de actividades que se desenvolvem ao longo de um dia normal, tais 

como: sentar numa cadeira, tomar banho, atravessar a rua, etc. (Pajala et al., 

2004). O equilíbrio é essencial para se evitarem as quedas, que 

consequentemente podem provocar incapacidade, fracturas ósseas e dor, 

obrigando mesmo à imobilidade. Ao aumento da inactividade associa-se a 

dependência que se repercute na QV dos idosos (Donat e Ozcan, 2007; Gobbi 

et al., 2005; Gustafson et al., 2000).  

A agilidade e o equilíbrio dinâmico diminuem com o envelhecimento, 

verificando-se um declínio mais acentuado a partir da 6ª década, entre os 60 e 

70 anos diminui aproximadamente 20% e entre os 75 e 80 anos diminui cerca 

de 15% (Demura et al., 2003). Estima-se que a prevalência de queixas na 

população acima dos 65 anos chegue a 85%, podendo manifestar-se como 

desequilíbrio, desvio de marcha, instabilidade, náuseas e quedas frequentes 

(Simocelli et al., 2003).  

Segundo Rikli e Jones (2001), o EF é um importante factor na manutenção da 

agilidade e do equilíbrio dinâmico. A investigação desenvolvida tem 

demonstrado que a prática de EF melhora diversos factores relacionados com 

o equilíbrio, especialmente quando são utilizados exercícios de baixo custo 

energético, desenvolvendo tanto a sensibilidade proprioceptiva como a 

vestibular, diminuindo a dependência da informação visual e mantendo assim a 

qualidade da regulação do equilíbrio (Demura, 2003; Gauchard et al., 2001; 

Gustafson, 2000). As intervenções utilizadas variaram desde exercícios mais 

globais (exercícios aeróbios, de flexibilidade e de força) até aos que visam 

componentes mais específicas do sistema de controlo postural (Rose, 2002; 

Skelton, 2001). Mian et al. (2007a) esclarecem que os programas 

multicomponentes ou genéricos são mais eficientes para melhorar a função 

locomotora do que as intervenções baseados apenas no desenvolvimento de 

uma determinada componente funcional seja ela força, resistência aeróbia ou 

equilíbrio.  
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f) Composição Corporal  

O termo composição corporal refere-se à divisão do corpo em dois grandes 

componentes: (i) massa magra, que engloba todos os tecidos corporais não 

gordos, incluindo o esqueleto, a água, o músculo, o tecido conjuntivo, os 

tecidos orgânicos e os dentes, e (ii) MG, incluindo a gordura essencial 

incorporada nos órgãos e tecidos e a gordura não essencial no tecido adiposo 

(Heyward e Stolarczyk, 1996). A composição corporal tem uma forte 

componente genética, mas também é influenciada por factores ambientais, tais 

como a nutrição, as doenças e os níveis de AF (Spirduso et al., 2005).  

Apesar do declínio do peso após a 7a década, a gordura corporal continua a 

aumentar com a idade, até porque a massa magra, particularmente a massa 

muscular, vai sendo progressivamente substituída por gordura (Kyle et al., 

2001). A distribuição de gordura corporal subcutânea varia em função do sexo, 

da idade, da estrutura corporal e dos níveis de AF. Na mulher, ocorre um maior 

depósito interno de gordura, ou seja aumenta a gordura visceral e a gordura 

subcutânea tende a manter-se estável. No homem, a gordura subcutânea 

diminui na periferia e aumenta a deposição de gordura tanto central como 

internamente (Spirduso et al., 2005).  

A obesidade perivisceral, aumenta de forma gradual nos homens e de um 

modo mais rápido nas mulheres após a menopausa, estando associada a uma 

maior prevalência de DCV, morbilidade e mortalidade (ACSM, 2000; Patterson 

et al., 2004). Esta diferença parece ser devida a principalmente às diferenças 

hormonais. Acredita-se que o estrogéneo, hormona responsável pelas 

características femininas, tem efeito protector sobre as DCV, aumentando os 

níveis de High Density Lipoprotein (HDL), que com efeito reduz de modo 

significativo o aparecimento de DCV de origem aterosclerótica (AHA, 2001; 

Spirduso et al., 2005).  

O aumento da gordura visceral é considerado um dos mais relevantes factores 

de risco para DCV, diabetes e outros problemas metabólicos, pela sua 

associação ao aumento dos níveis de ácidos gordos livres circulantes, 
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hiperinsulinemia, resistência à insulina, aumento da síntese de triglicerídeos e 

da secreção de Very Low Density Lipoprotein (VLDL) pelo fígado. 

No que se refere à avaliação da quantidade de gordura corporal, o IMC é o 

indicador mais utilizado apesar não estar reconhecido como sendo o mais 

adequado no caso dos idosos (Baufrere e Morio, 2000; Cavalho, 2006). A 

designação de obesidade a partir de um IMC superior a 27Kg/m2 nos idosos é 

limitativa, uma vez que para o mesmo IMC de um jovem, os idosos têm uma 

maior percentagem de MG (Horber et al., 1997). O decréscimo de massa 

magra associado à idade contribui para uma diminuição relativa do peso 

corporal, sem uma consequente diminuição do risco de co-morbilidades 

associadas, que assim são subestimadas (Heywad, 2001).  

De uma forma genérica a sarcopenia tem sido reconhecida como causa da 

perda da mobilidade funcional da pessoa idosa (Evans, 1999). Contudo Visser 

et al. (2005) referem que a adiposidade está mais associada à debilidade 

funcional do que a redução da massa muscular. Por exemplo, segundo estes 

autores as limitações impostas pela obesidade nas articulações têm um maior 

efeito nas limitações físicas, não sendo comparável com a redução da 

mobilidade decorrente da diminuição da massa muscular. Para além disso, 

sabe-se que o excesso de peso, particularmente a obesidade perivisceral, 

tende a associar-se com a hipertensão arterial, resistência à insulina e as 

dislipidémias, aumentando o risco para as patologias cardio e cérebro-

vasculares (Patterson et al., 2004; Woo et al., 2001). 

Ainda dentro das alterações da composição corporal, merecem um papel de 

destaque a perda da quantidade de água corporal e a perda óssea. A 

densidade mineral óssea é o resultado de um processo dinâmico de formação 

e reabsorção do tecido ósseo chamado de remodelação. A reabsorção causa a 

deterioração desse tecido enquanto a formação do mesmo é responsável pela 

reconstrução e fortalecimento do tecido deteriorado. Esse processo ocorre ao 

longo da vida em ciclos de 4 a 6 meses de duração. Como resultado desse 

processo dinâmico, a massa óssea é máxima na 3ª ou 4ª década de vida 
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(Bouchard et al., 1993). A partir daí, há um declínio progressivo da densidade 

mineral óssea que pode progredir para osteopenia e osteoporose.  

Para além disso, a perda da massa mineral e aumento da porosidade que 

ocorre com a idade está associada com alto risco para problemas como 

compressão vertebral, hipercifose, aumento da susceptibilidade a quedas e a 

lesões por uso repetitivo (Carter et al., 2001).  

A quantidade de água no corpo também sofre alterações à medida que o 

indivíduo envelhece, podendo chegar aos 45% da massa total do corpo, 

enquanto que nos jovens a água conta como 60% (Sardinha, 1999). Uma das 

mais importantes consequências desta perda de água corporal parece ser uma 

menor adaptação do organismo a temperaturas extremas e a mais fácil 

desidratação (Carvalho e Mota, 2002). 

Os efeitos profiláticos da AF na composição corporal minimizam 

essencialmente a diminuição do conteúdo e da densidade mineral óssea, o 

aumento da adiposidade total e perivisceral e ainda a redução da massa 

muscular em particular a apendicular. As conclusões de alguns estudos 

evidenciam uma redução da gordura corporal com o aumento da AF (Santa-

Clara et al., 2003; Irwin et al., 2003), em oposição, outros estudos referem que 

a gordura corporal não esta associada aos níveis de AF (Westerterp e Meijer, 

2001; Drewnowski e Evans, 2001; Jong et al., 2000). Esta controvérsia é o 

resultado da diferença entre os protocolos de treino, bem como, do controlo 

alimentar.  

De um modo geral, as recomendações sugerem protocolos de TA de baixa a 

moderada intensidade, com maior frequência e duração elaborados 

objectivando o alcance de metas a médio e longo prazo (ACSM, 2005; Teixeira 

et al., 2007). Pedersen e Saltin (2005) referem que quando se procura afectar 

marcadamente o peso corporal torna-se necessário 1 hora de EF diário. A 

meta preconizada deverá ser 30 minutos de EF de moderada intensidade 

(entre 12-13 da escala de Borg), combinado com pequenos períodos de 15-16 

da escala de Borg, diariamente. Para além disso, estes autores reforçam o 

papel determinante da dieta alimentar quando o propósito do treino visa 
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fundamentalmente as alterações na composição corporal (redução de peso 

e/ou da gordura corporal) deve ser associado a uma dieta hipocalórica.  

 

1.7 Factores de Risco das Doenças Cardiovasculares 

No contexto das sociedades contemporâneas, considera-se que as DCV 

constituem a maior causa de incapacidade crónica nos idosos, com 

repercussões na tolerância ao exercício, aumento da dependência, 

institucionalização e morte (Taylor et al., 2004).  

A WHO (1995) expõe que 75% das DCV podem ser atribuídas a factores de 

risco modificáveis, ou seja que podem ser prevenidos, tratados e controlados. 

Assim, é importante estudar os mecanismos e factores de risco destas doenças 

crónicas quando se objectiva prevenir e/ou amenizar a morbimortalidade, no 

sentido de melhorar a QV da população em geral e dos idosos em particular 

(Gomes, 2006; Mackay e Mensah, 2004). Os factores de risco de DCV são 

extremamente relevantes na sua vertente preventiva, havendo interesse em 

educar as populações no sentido de assumirem estilos de vida saudáveis, 

tendo em conta que estes dependem dos hábitos de vida da actual sociedade 

(Vaz et al., 2005).  

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

geralmente, são devidas à combinação de vários factores de risco, alguns 

passíveis de serem alterados e outros não são modificáveis, tais como a idade, 

o género e a hereditariedade. O factor idade, resultante da passagem dos 

anos, relaciona-se com a evolução natural a que estão sujeitos todos os órgãos 

e sistemas do organismo humano, levando ao aparecimento concomitante de 

outros factores de risco como a hiperglicemia e a hipertensão. O National Heart 

Lung and Blood Institute (NHLBI, 2003) define, como um factor de risco de 

DCV, a idade superior a 45 anos nos homens e superior a 55 anos nas 

mulheres. Já a American Heart Association (AHA, 2001) não especifica 

géneros, considerando um factor de risco ter idade superior a 65 anos. Com o 

envelhecimento verifica-se a deterioração da estrutura, função celular e 

orgânica mesmo em indivíduos aparentemente saudáveis, independentemente 
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de qualquer doença (Holloszy, 2000). Sendo certo que a arterosclerose 

aumenta gradualmente com a idade, à qual se associa um maior risco de DCV 

(NCEP, 2001).  

Como já referido anteriormente, os homens têm maior tendência para a 

acumulação de gordura na zona abdominal, cujo impacto no sistema 

cardiovascular é particularmente adverso, enquanto nas mulheres a 

distribuição da gordura é essencialmente periférica (Bouchard et al., 1993). 

Esta localização diferenciada dos depósitos tem implicações na protecção 

contra as DCV, favorecendo as mulheres, devido à redução dos níveis de LDL 

e aumento dos níveis de HDL (Spirduso et al., 2005).  

No caso específico da predisposição genética, Canuto (2007) refere que ter um 

familiar, parente em primeiro grau, com DCV antes dos 60 anos, implica que se 

está exposto a um maior risco de desenvolver esta doença. Por outro lado, a 

tendência familiar para DCV pode estar associada à transmissão genética de 

outros factores de risco como a pressão arterial alta, colesterol elevado, 

diabetes e obesidade (Williams et al., 1996).  

No que concerne aos factores de risco modificáveis ou passíveis de alteração 

temos: o tabagismo, a obesidade, a diabetes, a hipertensão arterial, a 

hipercolesterolémia e a inactividade (Williams et al., 1996). O tabaco contribui 

inequivocamente para o aumento das doenças cerebrais, cardiovasculares e 

do foro respiratório, assim como para o cancro do pulmão (Canuto, 2007). Com 

a idade ocorrem mudanças no sistema cardiovascular, que combinadas com a 

presença de hipertensão e as DCV levam a um progressivo aumento da 

prevalência e incidência do enfarte agudo do miocárdio com a idade (Mota et 

al., 2003).  

A obesidade, segundo Ogden et al. (2006), é uma doença crónica de grande 

incidência mundial, considerada como um factor de risco cardiovascular 

independente, sendo definida como um excesso de tecido adiposo, 

consequência do aumento de ingestão energética em relação à quantidade de 

energia dispendida (Vidal, 2007). Este facto ganha importância quando 

consideramos a alta prevalência da obesidade nos idosos (Gola et al., 2005). 
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Concomitantemente, na idade avançada a obesidade tende a associar-se a 

uma menor massa e força muscular, condição conhecida como obesidade 

sarcopénica (Matsudo, 1997). Kennedy et al. (2004) concluem que a obesidade 

sarcopénica, juntamente com o acúmulo de gordura intra-abdominal, é a 

principal determinante do nível de saúde e funcionalidade dos idosos. 

Consequentemente, este fenómeno torna-se um grande problema de saúde 

pública, aumentando o risco de morte prematura e doenças graves, tais como 

as DCV que afectam directamente a QV dos idosos (Raisa et al., 2007; 

Gaziano et al., 2005).  

Outra doença crónica com elevada incidência nos idosos é a diabetes que 

afecta mais de uma pessoa em cada cinco, comprometendo o seu estado 

funcional (Norhammar et al., 2004). Segundo Vaz et al. (2005) a diabetes 

refere-se a um grupo de doenças hereditárias caracterizada pelo aumento de 

glicose sanguínea (hiperglicemia). A diabetes tipo I ou diabetes juvenil, 

insulino-dependente, é caracterizada por uma insuficiência de insulina devido 

ao declínio do número de células beta produtoras de insulina. A diabetes tipo II 

é mais comum e ocorre, não como falta de insulina, mas provavelmente, 

porque as células perdem os receptores de insulina tornando-se menos 

sensíveis a esta. A dieta e o EF são partes essenciais do tratamento da 

diabetes tipo II pela redução do peso e aumento da sensibilidade à insulina 

(Powers e Howley, 2000). A sua prevalência nas pessoas com idade superior 

aos 65 anos é de 15 a 25% (Vaz et al., 2005).  

As complicações multi-sistémicas decorrentes desta doença metabólica 

afectam adversamente a QV dos idosos, pelo seu risco de doença 

cardiovascular, retinopatia, falência renal e neuropatia. Originando por sua vez, 

instabilidade emocional, depressão, dificuldades na marcha, risco de queda, 

incontinência urinária, dor e declínio cognitivo (Vaz et al., 2005). Para além 

disso, observa-se que a grande maioria dos diabéticos desenvolve hipertensão 

e hipercolesterolémia, tendem a ser sedentários e obesos, aumentando 

consideravelmente o seu risco de DCV, pelo efeito amplificador dos diversos 

factores de risco (Norhammar et al., 2004; Vaz et al., 2005). Com efeito, esta 

associação é designada de síndrome metabólica (Alberti e Zimmet, 1998) 



56 

definida pela presença de três ou mais das seguintes condições: perímetro da 

cintura>102cm (homens) e >88cm (mulheres); triglicerídeos≥150mg/dl; HDL< 

40mg/dl (homens) e < 50mg/dl (mulheres); glicose≥110mg/dl e pressão 

arterial≥130/85mm/Hg (NCEP, 2001).  

A hipertensão arterial caracteriza-se por uma condição na qual a tensão arterial 

se encontra cronicamente elevada, acima dos níveis considerados desejáveis 

ou saudáveis [pressão arterial sistólica (PAS)≤140mmHg; pressão arterial 

diastólica (PAD)≤90mmHg] (Williams et al., 1996). Grande parte dos idosos 

apresenta um tipo de hipertensão quase inexistente em populações jovens, a 

hipertensão sistólica isolada (PAS≥160mmHg e PAD≤95mmHg). A elevação 

progressiva da PAS ao longo da idade resulta, entre outros, da arteriosclerose 

(que se traduz em rigidez e pouca elasticidade da parede arterial) levando ao 

aumento das resistências vasculares periféricas (Myres, 2003; Hagberg, 1998). 

A hipertensão, além de ser uma DCV, é um factor de risco para outras doenças 

cardíacas, tornando-se um problema sério em termos de saúde pública. Apesar 

de não ter cura, através de alterações ao estilo de vida ou medicação pode-se 

baixar a tensão arterial pela redução no volume sanguíneo ou pela diminuição 

da resistência vascular periférica (Williams et al., 1996). Na maioria dos casos, 

tem origem desconhecida mas, pode ser resultante de factores genéticos, 

idade avançada, dieta com altos teores de sódio, consumo excessivo de álcool, 

obesidade, inactividade física, stress psicológico ou pela combinação destes 

factores (Bouchard et al., 1993).  

As dislipidémias podem ser definidas como a alteração anormal das 

concentrações de lípidos sanguíneos e dos níveis de lipoproteínas devido a 

factores genéticos, ambientais ou patológicos (Gaziano, 2005). Os dois tipos de 

lipoproteínas plasmáticas mais importantes para o transporte de colesterol são 

as lipoproteínas de baixa densidade, usualmente designadas por Low Density 

Lipoprotein (LDL), e as lipoproteínas de alta densidade, ou seja HDL. De uma 

maneira geral e simplista pode-se afirmar que o LDL promove a acumulação de 

colesterol em vários órgãos e tecidos, enquanto o HDL remove o excesso de 



57 

colesterol das células e promove o seu transporte para o fígado (McGovern, 

2006).  

Pensa-se que o efeito cardioprotector do HDL deriva primariamente da sua 

função como mediador do transporte reverso do colesterol e de outras acções 

tais como: anti-inflamatória, antioxidante, prevenir a fibrinólise, proteger contra 

a oxidação das LHL (McGovern, 2006). O HDL emergiu como um importante 

predictor independente de DCV, cada mg/dl a menos no HDL aumenta em 4% 

o risco de DCV (Gaziano, 2005). Segundo o National Cholesterol Education 

Program (NCEP, 2001), os níveis de HDL devem ser aumentados para valores 

≥53mg/dl nos homens e ≥67mg/dl nas mulheres. A hipercolesterolémia também 

tem uma relação causal com o risco aumentado de DCV, um aumento de 10% 

no colesterol total (CT) está associado a um aumento de 30% no risco 

cardiovascular (Gaziano, 2005). É recomendado que o nível sanguíneo de CT 

seja menor que 200 mg/dl, e que a relação do CT com o HDL seja menor que 

3:1 (Vaz et al., 2005). 

Associadamente, o estilo de vida sedentário é um dos 5 maiores factores de 

risco cardiovascular (AHA, 2001; Myers, 2003). Hurley e Roth (2000) indicam 

que o risco relativo de DCV associado à inactividade é de 1,9, muito próximo 

de outros factores, como o tabagismo (2,5), a hipertensão (2,3) e a 

hipercolesterolemia (2,1). Estima-se que os factores genéticos determinam, em 

apenas cerca de 25% o tempo de vida, sendo esta atribuída em grande parte 

ao estilo de vida e aos factores ambientais (Heikkinen, 2004; Gaziano, 2005). A 

adopção de um estilo de vida activo reduz em cerca de 45% a mortalidade por 

DCV, sendo o segundo maior contribuinte (a seguir ao tabaco) para redução de 

risco para todas as doenças (Bauman e Smith, 2000). 

Os resultados do estudo Systolic Hypertension in Europe (SHE) realçam a 

necessidade de se controlar a pressão sistólica e os níveis plasmáticos de 

colesterol em pessoas idosas por terem um efeito positivo na diminuição da 

frequência das DCV (Carrageta, 2006; Fagard et al., 2007; Fleck e Júnior, 

2003; Macedo et al., 2005). Pequenas reduções na ingestão de gorduras 

saturadas e do sal têm um impacto positivo nas DCV (AHA, 2001; NCEP, 
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2001). Para além da dieta, a pressão arterial em repouso pode ser reduzida 

mediante treino de resistência aeróbia e em menor grau, mas também eficaz, 

pelo TF (Fleck e Júnior, 2003).  

Recomenda-se ainda que o treino seja preferencialmente aeróbio efectuado 

numa intensidade leve a moderada (40 a 85% do VO2máx), realizado no 

mínimo 3 vezes por semana e em sessões de 20 a 60 minutos de duração 

(Powers e Howley, 2000).  

Para além dos efeitos sobre a tensão arterial, o EF moderado e regular tem 

demonstrado um efeito benéfico no metabolismo lipídico, através da diminuição 

dos triglicerídeos, aumento do HDL e, de um modo mais irregular, pela redução 

do CT e LDL (Paffenbarger, 2000). Comprovando estas evidências, Slentz et 

al. (2005) mostraram que mesmo o exercício de baixa quantidade e intensidade 

moderada pode promover benefícios à saúde, prevenindo o ganho de gordura 

visceral. Marra et al. (2005), ao estudar 16 homens com excesso de peso, 

divididos em dois grupos de exercício (moderada intensidade 60-70% Fc 

máxima e alta intensidade 75-90% Fc máxima), num período de 14 semanas, 

verificaram que o exercício de alta intensidade foi mais efectivo na perda de 

gordura.  

De acordo com o nosso conhecimento, a literatura existente não nos permite 

identificar e quantificar a dose de exercício necessária para se obterem ganhos 

em termos de prevenção e tratamento das DCV. Neste contexto, é clara a 

necessidade de mais investigação para se conhecer não apenas o papel da 

AF/EF nos diferentes factores de risco DCV, mas fundamentalmente de saber 

qual a quantidade e o tipo de AF/EF recomendado para que se possa prevenir 

e controlar este fenómeno cada vez mais evidente nas sociedades 

industrializadas. 

Entre os benefícios da AF habitual, destaca-se a redução do risco de DCV, 

pelo menos em parte, pela sua influência favorável nos lípidos e lipoproteínas 

circulantes no sangue (Durstine et al., 2002). Estando também indicados outros 

possíveis mediadores, ainda não claramente definidos, incluindo adaptações 
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fisiológicas, alterações da função autónoma e ajustes metabólicos (Durstine et 

al., 2002; Spirduso et al., 2005; Deschenes et al., 2006).  

Muitos dos idosos com DCV evidenciam vulnerabilidade no seu estado geral de 

saúde e independentemente da idade, têm mais baixa ApF, maior grau de 

incapacidade e dependência, maior risco de quedas e maior necessidade de 

cuidados continuados (Fried et al., 2004 citado por Kraschnewski et al., 2006).  

 

1.8 Educação para a Saúde 

A saúde de todos é claramente considerada um direito fundamental do ser 

humano (WHO, 1998). Hoje é consensual que a educação do adulto e em 

particular do idoso, para a integração de novos estilos de vida se encontra 

entre os principais determinantes da diminuição da dependência e aumento da 

satisfação com a vida (WHO, 2007a; ACSM/AHA, 2007).  

A acção educativa em saúde é um processo dinâmico que tem como objectivo 

a capacitação dos indivíduos e/ou grupos na busca de melhores condições de 

saúde para a população (Alves, 2005). A ES é um processo onde se objectiva 

estimular o diálogo, a indagação, a reflexão e a acção partilhada, com ênfase 

na identificação das reais necessidades dos envolvidos. Os especialistas 

consideram que os programas de ES promovem e potenciam o 

desenvolvimento de uma postura mais favorável quanto à saúde e quanto à 

vida em geral (Gaziano, 2005). Nesse sentido, para a promoção da saúde, 

educar é contribuir para a capacitação e autonomia das pessoas para a 

preservação da saúde individual e colectiva (Sedlak et al., 2000).  

Acredita-se que a aposta nestes programas pode contribuir para a modificação 

dos comportamentos, favorecendo não só a longevidade, mas principalmente a 

melhoria da QV, pela oportunidade que os sujeitos envolvidos neste processo 

têm de manifestar as suas necessidades e dialogar com os profissionais de 

saúde. Assim, paralelamente ao reforço de estilos de vida activos com inclusão 

do EF na rotina dos idosos, particularmente daqueles mais frágeis e 

institucionalizados, os programas de ES permitem uma maior co-
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responsabilidade e autonomia, a criação de vínculos e a valorização da 

subjectividade individual (Norris et al., 2000; Pender et al., 2006).  
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2. Metodologia  

Este capítulo apresenta uma informação geral sobre a amostra, instrumentos e 

métodos usados. As especificações sobre cada um dos instrumentos e 

métodos empregues podem ser analisados em cada um dos 4 papers (capítulo 

III). 

 

 2.1 Desenho do Estudo e Amostra 

Este trabalho diz respeito a um estudo prospectivo, longitudinal com um 

desenho experimental com a duração total de 15 meses, sendo 1 ano de treino 

e 3 meses de destreino. Em pesquisas deste tipo, uma variável independente é 

manipulada para avaliar o seu efeito sobre as variáveis dependentes (Fortin, 

2003).  

Neste estudo, as variáveis independentes foram os diferentes programas de 

intervenção e as variáveis dependentes são: a ApF, os níveis de AF, a 

composição corporal, os factores de risco de DCV e a QV.   

2.1.1 Critérios de Inclusão 

Um grupo de 219 idosos voluntários foram recrutados de 8 lares da zona norte 

de Portugal. Cento e oitenta e cinco dos idosos (95 mulheres e 90 homens) 

foram considerados elegíveis para participaram no estudo de acordo com os 

critérios de inclusão: idade superior ou igual a 65 anos, Mini-Mental State 

Examination (Folstein et al., 1975) superior a 24 pontos, índice de Barthel 

(Mahoney e Barthel, 1965) superior a 60, sem EF regular e estruturado, 

entendido como aquele planeado, supervisionado e com frequência semanal 

superior a 20 minutos por semana (Murphy e Hardman, 1998), durante os 

últimos 3 anos e sem limitações físicas ou médicas para a prática AF (Carvalho 

et al., 2009).  

2.1.2 Critérios de Exclusão 

Os participantes foram excluídos do estudo ao apresentarem qualquer 

limitação física para a prática de EF ou condição médica não controlada (ou 

seja, sem acompanhamento médico e/ou controlo medicamentoso), tal como 
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história de DCV, hipertensão, doenças neurológicas, respiratórias, renais ou 

hepáticas, perturbações endócrinas e metabólicas (incluindo diabetes e 

dislipidemia).  

Durante a pesquisa, foram considerados os seguintes critérios de exclusão: 

ausência superior a 20% do total das sessões de AF, a não presença a mais de 

8 sessões consecutivas e, o não comparecimento a algum dos momentos de 

avaliação. Durante este estudo morreram 25 pessoas, 11 saíram das 

respectivas instituições e 12 abandonaram os programas. Assim a perda 

amostral do estudo foi de aproximadamente 30%, passando a amostra final a 

ser constituída por 137 indivíduos, 67 do sexo feminino (79,6±6,8 anos) e 70 do 

sexo masculino (79,5±7,8 anos).  

A amostra inicial de 185 sujeitos foi distribuída aleatoriamente em 4 grupos 

diferentes: Treino Aeróbio (TA), Treino de Força (TF), Educação para a Saúde 

(ES) e Grupo de Controlo (GC). Contudo, após a randomização 14 sujeitos 

recusaram-se a fazer parte do grupo de TF, se os seus pares não fossem 

recrutados para o mesmo grupo, vendo-se reduzido o número de sujeitos de 32 

para 18. Neste sentido, objectivando manter-se o tamanho da amostra, optou-

se por incluir estes 14 sujeitos no GC, passando-se de 52 para 66 sujeitos.  

Os idosos do GC foram instruídos para manterem as suas AVD e para não 

alterarem o seu nível de AF, estado nutricional e medicação habitual ao longo 

do programa de intervenção. Paralelamente estes sujeitos do GC foram 

informados que teriam oportunidade de receber a intervenção após o fim do 

estudo. 

Todos os participantes receberam uma completa explicação sobre os 

objectivos, riscos e procedimentos da investigação e assinaram o respectivo 

consentimento informado. A investigação foi desenvolvida em conformidade 

com a declaração de Helsínquia de 1975 da Associação Médica Mundial, 

revista em 2004 e todos os métodos e procedimentos foram aprovados pelo 

Conselho Científico da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e pela 

comissão de ética das respectivas instituições. 
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2.2 Avaliações 

Os dados iniciais foram recolhidos em Janeiro de 2006 através duma entrevista 

individual. Um ano depois, após a intervenção (Fevereiro de 2007), os 148 

idosos que completaram a intervenção foram avaliados usando a mesma 

metodologia. Destes, 137 foram reavaliados 3 meses depois (Maio de 2007), 

para avaliar o efeito do destreino.  

 

2.3 Medidas  

Neste estudo, optou-se por instrumentos que visam uma avaliação funcional 

geral, procurando uma avaliação multidisciplinar de várias dimensões que 

afectam o indivíduo idoso institucionalizado. No sentido de se estudar a história 

médica e o estatuto socioeconómico dos sujeitos, foi elaborado um 

questionário que visava conhecer o tipo de rendimentos, escolaridade, estado 

civil, número de filhos, profissão desempenhada na vida activa, tempo de 

institucionalização, condição da saúde presente e passada, uso de medicação 

e hábitos de consumo de álcool e tabaco. 

2.3.1 Estado Mental 

Foi utilizado o Mini-Mental State Examination para avaliação do estado mental 

dos sujeitos (Folstein et al., 1975). Este instrumento é geralmente realizado em 

5-10 minutos e inclui itens sobre a orientação, o registo de informação, a 

atenção, o cálculo, a memória, a linguagem e a construção. Cada item tem 

uma pontuação, podendo ir até a um total de 30 pontos. O critério por nós 

utilizado teve por base o preconizado por Folstein et al. (1975), devendo o 

sujeito totalizar um valor superior a 24 pontos, dado que inferiores sugerem 

demência, sendo esta considerada leve entre 23-21, moderada entre 20-11 e 

severa quando o valor é inferior a 10. 

2.3.2 Capacidade Funcional 

Utilizou-se a escala de Barthel, que é um dos instrumentos de avaliação das 

AVD, este é o que possui resultados de confiabilidade e validade mais 

consistentes (Cassidy et al., 2004). Esta escala mede a independência 
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funcional e a morbilidade em doentes com patologia crónica, pretendendo 

avaliar se o doente é capaz ou não de desempenhar determinadas tarefas de 

forma autónoma. A escala é constituída por 10 itens: alimentação, banho, 

asseio pessoal, vestir-se, controle vesical e intestinal, movimentação, 

transferência cadeira/cama, mobilidade e subir escadas. O seu total pode variar 

de 0 a 100, sendo que um total de 0-20 indica dependência total; 21-60 grave 

dependência; 61-90 moderada dependência; 91-99 muito leve dependência e 

100 independência. A funcionalidade foi avaliada por observação directa e por 

consulta dos registos clínicos. 

2.3.3 Depressão 

A Escala de Depressão Geriátrica (EDG) foi por nós empregue no presente 

estudo e é um instrumento muito utilizado para o diagnóstico de depressão nos 

idosos (Yesavage et al., 1983; Almeida e Almeida, 1999). Tem a vantagem de 

ser de fácil aplicação, podendo ser auto-aplicada ou aplicada por um 

entrevistador treinado, como foi no caso deste estudo. Tem 30 questões, conta-

se um ponto por cada resposta negativa, num total de 30 pontos. Considera-se 

normal até 10 pontos, depressão média entre 11 e 20 pontos e depressão 

moderada a severa entre 21 e 30 pontos (Yesavage et al., 1983). 

2.3.4 Qualidade de Vida 

Utilizou-se o Medical Outcomes Study, 36-item Short Form Health Status 

Questionnaire - MOS SF-36 (Ferreira, 2000) para se avaliar a percepção da 

QV. Trata-se de uma medida genérica de saúde, que se destina a medir 

conceitos de saúde que representam valores humanos básicos relevantes ao 

estado funcional e ao bem-estar individual. Este instrumento é composto por 36 

itens, que cobrem 8 dimensões do estado de saúde, agrupadas em 2 

componentes: componente física (função física, desempenho físico, dor 

corporal, saúde geral) e componente mental (vitalidade, função social, 

desempenho emocional e saúde mental). Apresenta ainda um item adicional, 

sem pontuação, que compara a avaliação de saúde percebida do indivíduo do 

seu estado de saúde há um ano. As normas deste questionário têm sido 

publicadas e validadas em vários países, incluindo Portugal (Ferreira, 2000). 
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Para cada domínio do SF-36, os itens são codificados e transformados em 

escala de zero (pior saúde) a 100 pontos (melhor saúde), utilizando-se 

pontuação e interpretação própria da escala. Os dados em bruto provenientes 

das respostas passam por um processo de codificação para os tornar 

coerentes e interpretáveis: 1º Introdução dos dados; 2º Transformação dos 

valores; 3º Tratamento dos dados; 4º Cálculo das escalas; 5º Verificação. O 

procedimento utilizado para o MOS SF-36 é descrito no diagrama do Quadro 1. 

Em alguns itens, a pontuação sofre transformações de dois tipos: (1) inversão 

de valores nos itens das dimensões dor corporal, saúde geral, vitalidade, 

função social e saúde mental e (2) recalibração nos itens das dimensões da dor 

corporal e saúde geral. 

Quadro 1. Informação para o sistema de pontuação do MOS SF-36 (adaptado 

de Ferreira, 2000). 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
DIMENSÃO PERG VAL TRANSF MIN MÁX 

FF  Função Física 3a-3j 1-3 _ 10 30 
DF  Desempenho Físico 4a-4d 1-2 _ 4 8 
DC  Dor Corporal 7 

 

 

1-8 1→8.0           4→3.1 
2→5.4           5→2.2 
3→4.2           6→1.0 

2 12 

 8 1-5 7 falta      7=1       
7=2,…6 
1→6.0      1→6      6-
x 
2→4.75    1→4 
3→3.5      1→3 
4→2.25    1→2 
5→1.0      1→1 

  

SG  Saúde Geral 1 1-5 1→5.0           4→4.2 
2→4.4           5→1.0 
3→3.4 

5 25 

 11a,11c 1-5 _   
 11b,11d 1-5 x→6-x   
VT  Vitalidade 9a, 9e 1-6 x→7-x 4 24 

 9g, 9i 1-6 _   
FS  Função Social 6 1-5 x→6-x 2 10 

 10 1-5 _   
DE  Desempenho 
Emocional 

5a-5c 1-2 _ 3 6 

SM  Saúde Mental 9b, 9c, 
9f 

1-6 _ 5 30 

 9d, 9h 1-6 x→7-x   
MS  Mudança Saúde 2 1-5 _ _ _ 
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Este questionário, não é específico de nenhum grupo etário e é relativamente 

simples de ser aplicado a qualquer indivíduo desde que saiba e possua 

capacidade para ler. Tendo em conta que alguns idosos apresentavam 

dificuldades na sua leitura e outros não sabiam ler nem escrever, a aplicação 

deste questionário foi feita sob a forma de entrevista em todos os idosos. 

2.3.5 Antropometria 

Foi avaliado o índice de massa corporal (IMC), tendo sido considerado, de 

acordo com a classificação do National Institute of Health (NIH) (2000) que 

para um peso normal, os valores do IMC deviam situar-se entre os 18,5 e 24,9 

kg/m2. No caso dos idosos, e tendo por base Cervi et al. (2005) os pontos de 

corte considerados foram para peso normal, um IMC entre 22 a 27 kg/m2 e 

para excesso de peso, um IMC>27 kg/m2. 

Recorreu-se também à impedância bio-eléctrica (ou bioimpedância) para 

avaliar, através da corrente eléctrica de baixa intensidade, a percentagem de 

gordura (Bodystat, 2002; Stella, 2002). Esta análise foi realizada em cada 

sujeito, logo no inicio da manhã, em estado de jejum absoluto. Aos sujeitos, era 

pedido que retirassem todos os objectos de metal que possuíam (relógios, 

colares, brincos, etc), e ficassem com o mínimo de roupa possível (roupa 

interior), permanecendo deitados, durante 10 minutos, antes de ser realizado o 

teste. Tomamos como referência os valores descritos por Sun et al. (2001) que 

referem que os valores médios de gordura corporal devem estar entre os 17 e 

21% no caso dos homens e entre 22 e 31% nas mulheres. 

2.3.6 Aptidão Física 

A ApF foi determinada através do Functional Fitness Test - FFT (Rikli e Jones, 

1999a). Antes da sua aplicação foi realizado um aquecimento geral de 10 

minutos. Para familiarização com a bateria de testes os sujeitos tiveram um 

período de experimentação e explicação. Assim, após uma demonstração 

realizada pelo avaliador, os participantes fizeram 1 ou 2 ensaios visando uma 

correcta execução. O intervalo de recuperação entre as provas foi de 

aproximadamente 3 minutos.   
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Os testes foram realizados em forma de circuito na tentativa de minimizar os 

efeitos da fadiga localizada, tendo sido respeitada a ordem de aplicação dos 

testes descrita pelos autores (Rikli e Jones, 1999a): levantar e sentar na 

cadeira (membros inferiores); flexão do antebraço (membros superiores); 

estatura/peso; senta e alcança (flexibilidade dos membros inferiores); sentado, 

caminhar 2,44m e voltar a sentar (agilidade/equilibro dinâmico); alcançar atrás 

das costas (flexibilidade dos membros superiores) e por último 2 minutos de 

step (resistência aeróbia), como alternativa ao teste dos 6 minutos devido a 

limitações de tempo e espaço.  

Esta bateria de testes possui valores normativos por grupos etários e sexo, 

permitindo a comparação de resultados; requer pouco equipamento, é de fácil 

de aplicação e reflecte a preocupação em abranger a totalidade dos idosos, 

mesmo os que se encontram em lares e/ou centros comunitários (Rikli e Jones, 

1999b). 

2.3.7 Pressão Arterial 

A pressão arterial foi avaliada na posição de sentado, no braço direito, através 

de através de um esfignomanómetro digital (Dinamap série 506DXN2). Depois 

de avaliada a pressão arterial 3 vezes, com 1 minuto de intervalo, sempre pelo 

mesmo profissional, foi considerada a média das avaliações (WHO, 1990). As 

avaliações foram realizadas entre as 8:00 e as 11:00 da manhã, pelo menos 30 

minutos após comerem e/ou fumarem e sem que tenham ingerido cafeína. 

Os idosos foram considerados hipertensos se apresentassem pressão arterial 

sistólica ≥140mmHg, pressão arterial diastólica ≥90mmHg ou se estivessem 

medicados com anti-hipertensivos (Williams et al., 1996).  

2.3.8 Análises Bioquímicas 

Foram realizadas colheitas de sangue venoso, da veia antecubital, para os 

testes bioquímicos de medição da glicemia de jejum, da concentração de 

lípidos (CT, HDL e LDL). As amostras foram armazenadas a 80°C e analisadas 

usando o método colesterol esterase/oxidase enzimático e os triglicerídeos 

foram analisados utilizando a lipase/glicerol quinase/glicerol fosfato oxidase 
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enzimática. As HDL foram analisadas através do método poliânion 

homogêneo/colesterol esterase/oxidase enzimática.  

A glicose foi analisada pelo método de hexoquinase. Os lipídios e a glicose no 

sangue foram analisados num analisador automático Olympus AU600. 

2.3.9 Actividade Física 

Para a avaliação da AF o acelerómetro MTI Actigraph (Reilly et al., 2006) foi 

usado como uma medida objectiva do padrão de AF durante sete dias 

consecutivos. Os dados obtidos foram considerados válidos se representassem 

70% dos dias (1000 minutos) avaliando pelo menos 4 dos 5 dias da semana, e 

2 dias no fim-de-semana. 

Existem na literatura várias propostas de pontos de corte (Freedson e 

Melanson, 1998; Henderman et al., 2000; Swartz et al., 2000), no entanto são 

muito escassos os relativos especificamente à população idosa. Neste sentido, 

tendo em conta que não existe pontos de corte com sensibilidade para 

categorizar os baixos níveis de intensidade da AF frequentes nos idosos, neste 

estudo, para a classificação da intensidade foram utilizados os pontos de corte 

de Freedson e Melanson (1998), tendo sido determinado o epoch 1 minuto e o 

output foi expresso em counts por minuto (counts.min–1).  

Para algumas análises, concretamente na análise do padrão de AF habitual, no 

sentido de se agrupar os sujeitos com níveis semelhantes de AF, foram criados 

tertis através da variável minutos de AF moderada: "menos activo" (menos de 3 

minutos de AF de moderada intensidade), "razoavelmente activos" e "mais 

activos” (mais de 10 minutos de AF de moderada intensidade). 

Todos os participantes foram instruídos sobre a forma de procedimento das 

medições e do preenchimento da ficha de dados, para registo da hora em que 

foi colocado e retirado. Este monitor mostrou uma alta correlação significativa 

(r=0,87) com o gasto energético, avaliado pela calorimetria indirecta, bem como 

um elevado grau de confiabilidade inter-instrumento (Freedson e Miller, 2000).  
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2.3.10 Intensidade do Esforço 

A escala de Borg foi desenvolvida para se avaliar a percepção do grau de 

esforço corporal, realizado durante o EF, descrita numa pontuação de 0 a 20 

pontos (Borg, 1982). O sujeito usa a sua própria sensibilidade para avaliar o 

seu grau de esforço subjectivo percebido, permitindo uma correlação entre a 

intensidade dos seus sintomas classificados em categorias e uma escala 

vertical, desenhada para indicar a sua proporcionalidade com a intensidade do 

esforço. Neste estudo optou-se pela sua forma modificada como uma opção 

prática na observação da intensidade de esforço, variando entre 0 e 10 pontos 

(Wilson e Jones, 1991).  

 

2.4 Intervenções de Promoção da Saúde  

2.4.1 Programa de Educação para a Saúde 

No programa de ES os profissionais de saúde organizaram sessões de 

informação e incentivo para a adopção de comportamentos promotores de 

saúde, no domínio da alimentação saudável, gestão do stress, cuidados com a 

saúde e prática de AF, contudo, sem se apresentar um protocolo de AF para 

ser seguido. As sessões ocorreram, em média, uma vez por semana com 1 

hora de duração e tiveram como base uma abordagem expositiva, visando a 

participação dos idosos, procurando esclarecer dúvidas, debater e reflectir 

sobre as informações.  

2.4.2 Programa de Treino Aeróbio  

O objectivo deste programa centrou-se, particularmente na melhoria da ApF e 

da capacidade cardiorespiratória. De um modo geral, as sessões consistiram 

em, 10 minutos de aquecimento onde se incluíram o caminhar, exercícios 

calisténicos e exercícios de flexibilidade e mobilização articular; seguidas de 30 

minutos do trabalho aeróbio de moderada intensidade (4-5 da escala de Borg); 

terminando com 5 minutos de relaxamento/alongamentos com exercícios 

respiratórios e de flexibilidade. Para uma máxima eficiência procurou-se que a 
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actividade desenvolvida fosse rítmica, contínua e envolve-se os grandes 

músculos, através da execução de caminhadas.  

Na planificação deste protocolo, no primeiro mês houve um aumento do tempo 

na caminhada, passando de 20 até 30 minutos com intensidade entre os 2-3 

(moderada) da escala de Borg adaptada (Wilson e Jones, 1991).  

Posteriormente, e em concordância com as recomendações do ACSM (2000) a 

intensidade foi gradualmente aumentada até 4-5 (moderada a intensa) da 

escala de Borg adaptada.  

2.4.3 Programa de Treino de Força 

As sessões de TF foram executadas duas vezes por semana em dias não 

consecutivos, em máquinas de resistência variável (Nautilus Sports/Medical 

Industries, Independence, USA). O protocolo do treino foi dirigido 

especificamente ao desenvolvimento da massa, força e resistência muscular 

dos seguintes grupos musculares: músculos extensores e flexores do joelho, 

músculos extensores e flexores de cotovelo, músculos peitorais, dorsais, 

abdominais e extensores da coluna. Cada sessão de treino consistiu num 

aquecimento inicial de cerca de 10 minutos, após o qual se seguiu um período 

de reforço muscular baseado em 5 exercícios executados nas máquinas de 

resistência variável e um executado com bandas elásticas.  

Foram realizadas 1 a 2 séries de 8 a 12 repetições a 60-65% de uma repetição 

máxima (1RM), ou 3-5 da escala de Borg adaptada (Wilson e Jones, 1991), por 

grupo muscular (exercícios poliarticulares e monoarticulares), com intervalos de 

repouso de aproximadamente 30 segundos. Todas as repetições testadas 

foram executadas em aproximadamente seis segundos, com dois segundos a 

acção concêntrica do músculo e quatro segundos para cada a acção excêntrica 

do músculo (Nelson et al., 2007). 

Durante as duas primeiras semanas a intensidade do treino foi mais baixa, 

sendo de 45-50% de 1RM a fim promover a adaptação à rotina do exercício. 

Com o aumento progressivo da intensidade, observável com maior carga 

utilizada ao longo do programa, pretendeu-se aumentar a força e resistência 

muscular, para atingir os objectivos pretendidos.  



73 

Os testes 1RM foram executados a cada 15 dias até ao primeiro mês, após o 

qual foi observado a cada 4 semanas até o fim do programa. Assim, antes do 

início do programa, os idosos tiveram oportunidade de se familiarizar com as 

máquinas e com a correcta realização dos movimentos (Carvalho e Soares, 

2004).  

No final, um período de relaxamento/alongamento englobando exercícios 

respiratórios e de flexibilidade (estática e dinâmica, 3 a 4 repetições por 

alongamento, sendo que nos alongamentos estáticos a posição foi mantida 

durante 10 a 30 segundos e os períodos de pausa entre alongamentos 

variaram entre os 30 e os 40 segundos). 

2.4.4 Grupo de Controlo 

Os idosos do GC foram instruídos para manterem as suas AVD e para não 

alterarem o seu nível de AF, estado nutricional e medicação habitual ao longo 

do estudo.  

2.4.5 Destreino 

Após o término das intervenções de promoção da saúde (TA, TF e ES), os 

sujeitos foram reavaliados após 3 meses de destreino, ou seja, sem praticarem 

nenhum tipo de exercício sistemático. Durante este período os sujeitos foram 

instruídos para manter o seu estilo de vida normal, sendo contactados 

sistematica e presencialmente por forma a controlar esta solicitação (Carvalho 

et al., 2009).  

 

2.5 Procedimentos Estatísticos 

Os dados obtidos foram codificados e analisados através do programa 

estatístico “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS) versão 16 para 

Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) e o MLwiN 1.10 software 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Institute of Education, University of London, UK) 

(Twisk, 2006). O nível de significância estabelecido foi de 5% (p≤0,05). Os 

dados foram tratados através da estatística descritiva e inferencial, tendo sido 
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utilizada a média e o desvio padrão para a descrição da amostra e variáveis. 

Para testar a normalidade de distribuição e a homogeneidade de variância das 

amostras, utilizaram-se respectivamente, os testes de Shapiro-Wilk e Levene.  

O delta (Δ) foi calculado através da fórmula padrão: Δ = ((pós-teste - pré-

teste)/pré-teste). Para se obter um indicador do nível global de fitness, foi 

realizada a computação de todos os parâmetros da ApF. Cada um dos 

parâmetros foi padronizado através dos Z score = valor médio/SD. Foi utilizado 

o percentil 50 dos valores de referência de Rikli e Jones (1999b) para a 

comparação dos níveis de ApF. 

Utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r) para descrever o grau de 

relação e/ou associação entre algumas variáveis consideradas. A análise de 

cada grupo num só momento de avaliação de cada variável, foi realizada 

através do Teste t de Medidas Independentes (não emparelhado).  

As diferenças dentro do grupo de intervenção (pré vs pós) foram realizadas por 

meio da análise de variância (ANOVA), tendo sido utilizado o teste Scheffe nas 

comparações post-hoc. Foi usada a análise multivariada para examinar as 

diferenças dentro e entre os grupos ao longo do tempo, através das medidas 

repetidas. 

O programa multinível foi empregue para determinar os efeitos de diferentes 

programas de intervenção sobre o score da ApF, sendo o indivíduo o nível 1 e 

as instituições o nível 2. No primeiro modelo (Modelo 1) a associação entre os 

diferentes programas de intervenção e o score da ApF foi ajustada para tempo 

e score de ApF inicial. No segundo modelo (Modelo 2) foram realizados novos 

ajustamentos para as covariáveis: idade, sexo, escolaridade, estado civil, 

medicação, IMC, QV, nível de AF, tempo de institucionalização e valores 

iniciais destas variáveis). Quando os valores de F foram significativos, foram 

realizadas comparações post hoc das médias. 
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4. Discussão dos Resultados 

  

Na sociedade actual, assiste-se ao envelhecimento da população ao qual se 

associam limitações físicas e alterações fisiológicas, que se repercutem na 

funcionalidade, saúde e QV dos idosos (ACSM/AHA, 2007; Jackson, 2006; 

WHO, 2007a). Por outro lado, a AF tem sido descrita como um dos principais 

determinantes da saúde relacionada com os estilos de vida, sendo considerada 

uma estratégia eficaz de promoção da saúde, funcionalidade e autonomia dos 

idosos (Nelson et al., 2007; Peterson et al., 2006). No entanto, permanece 

ainda a dúvida sobre o tipo, a quantidade, duração, intensidade que deve ser 

aplicada a este grupo etário, em particular quando falamos da população idosa 

mais frágil e institucionalizada, no sentido de se alcançar benefícios físicos, 

fisiológicos, psicológicos e sociais com reflexos sobre a QV. Face a este 

quadro, no presente estudo procurou-se determinar o efeito prolongado (1 ano) 

do TA, do TF e de um programa de ES, nos níveis de AF, ApF, QV e factores 

de risco de DCV de idosos institucionalizados. Por outro lado, e entendendo 

ser de primordial importância a observação dos efeitos da descontinuidade do 

treino, procurou-se conhecer o efeito de 3 meses de destreino nas variáveis em 

estudo.  

 

4.1 Considerações metodológicas 

No delineamento deste plano de investigação e na procura de respostas 

abrangentes que nos permitissem avaliar o efeito da AF em diversas variáveis 

(ApF, QV e factores de risco DCV) deparamo-nos com desafios diversos, 

inerentes à constituição e manutenção de uma amostra significativa, aplicação 

dos programas de intervenção durante um ano e a utilização de instrumentos 

válidos e representativos. Todavia, a presente investigação encerra algumas 

limitações, que interessa esclarecer. Assim, como limitação principal podemos 

indicar a falta de avaliação nutricional, na medida em que os idosos 

demonstraram muita dificuldade em reportar a alimentação realizada, limitando 

a análise da dieta na modificação do risco cardiovascular dos idosos. Para 
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além disso, a ausência de controlo da ingestão calórica e da composição dos 

nutrientes da dieta poderá limitar a análise da relação entre a AF e a melhoria 

do perfil lipídico e lipoproteico ou a ausência de alteração no IMC e 

percentagem de MG observado em alguns grupos, no final das intervenções. 

Paralelamente, o reduzido número da amostra, bem como as desigualdades 

entre os grupos, poderão condicionar igualmente a generalização dos 

resultados. No entanto, e apesar destas limitações do nosso estudo, os nossos 

resultados adicionam algumas evidências sobre a importância da promoção da 

saúde e AF na prevenção e redução dos factores de risco de DCV e na 

melhoria da ApF e QV da população idosa institucionalizada.  

A utilização dos acelerómetros constitui-se como uma mais valia do estudo, na 

medida em que foi possível avaliar de uma forma mais objectiva os índices de 

AF da nossa amostra. Assim, a utilização deste instrumento de medida, 

permitiu-nos caracterizar o padrão de AF dos idosos e avaliar os seus níveis de 

AF nos diferentes momentos do estudo. Reiteramos a sua utilidade como 

sendo um indicador global, válido e de referência na avaliação da AF 

especialmente sob condições de vida diária (Troiano, 2005; Ribeiro et al., 

2006). Contudo, os acelerómetros uniaxiais, por nós utilizados, apesar de 

serem considerados por numerosos autores como sendo muito úteis para 

comparar os níveis de AF entre os indivíduos e apresentarem boa 

confiabilidade (Freedson e Miller, 2000), têm a desvantagem de medir apenas 

um plano vertical, excluindo, por exemplo: os movimentos de bicicleta, a prática 

de remo, artesanato, entre outros. Assim, no nosso estudo em que os idosos 

ocupam o tempo livre com a realização de trabalhos manuais, estes valores 

podem ter sido subestimados. No entanto, várias pesquisas (Henderman et al., 

2000; Plasqui e Westerterp, 2007; Swartz et al., 2000) sugerem que, não sendo 

suficientemente sensíveis para quantificar o gasto energético, são muito úteis 

para comparar os níveis de AF entre os indivíduos.  

Por outro lado, para além do IMC, a utilização da impedância bio-eléctrica, ou 

bioimpedância, através de uma corrente eléctrica de baixa intensidade, 

utilizando os fluidos extra e intracelular como condutores e as membranas 

como condensadores, são uma alternativa rápida, económica e não invasiva, 
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considerou-se muito útil para a avaliação da composição corporal, 

especificamente, da percentagem de gordura corporal nesta população 

(Bodystat, 2002; Stella, 2002). Quanto maior a quantidade de água contida 

num órgão, mais facilmente a corrente irá passar. Assim, como a gordura 

possui pouca água, a corrente sofrerá uma resistência maior nos órgãos que 

têm mais gordura, ocasionando uma corrente mais lenta. Deste modo, é feito o 

registo da corrente eléctrica, de acordo com a quantidade de água e gordura 

presentes no corpo (Stella, 2002). Para tal, considera-se que o corpo humano é 

um cilindro perfeito para uma determinada frequência do sinal eléctrico (por 

exemplo 50 kHz). No entanto, devido à complexa geometria da forma corporal 

humana, este cálculo não é totalmente perfeito. Outra limitação deste 

instrumento diz respeito à implicação do jejum absoluto dos sujeitos avaliados, 

sem ingerir qualquer quantidade de água, por implicar alterações significativas 

nos cálculos da composição corporal. Paralelamente, o uso de diuréticos 

(medicação, álcool, cafeína, etc.) também pode influenciar de forma 

significativa os resultados. No sentido de controlar o mais possível estas 

limitações, 24 horas antes da avaliação, informamos os elementos da amostra 

sobre a necessidade de não fazerem exercício intenso, limitarem o uso de 

diuréticos até à avaliação e fazerem um jejum completo de pelo menos 4 horas 

(Heyward, 2001). Mesmo assim, estamos conscientes que dada a grande 

variabilidade em termos de avaliação da composição corporal, concretamente 

da massa isenta de gordura dos idosos, a bioimpedância poderá sobrestimar a 

MG em indivíduos magros e subestimar a MG em indivíduos obesos 

(Baumgartner, 2000). 

Concomitantemente, a utilização da bateria de testes do FFT no presente 

estudo, permitiu-nos, dada a existência de valores normativos para a 

performance funcional descritos pelos mesmos autores, interpretar melhor os 

valores obtidos, permitindo-nos compreender o seu significado e caracterizar o 

nível funcional dos nossos idosos.  

Tendo em conta que a percepção subjectiva ou auto-avaliação da saúde 

descreve o modo como o próprio percepciona o seu estado geral de saúde 

num determinado momento, neste estudo foi utilizado o SF-36 para se 
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observarem as semelhanças ou diferenças entre os sujeitos e os momentos 

em análise. Este instrumento tem sido amplamente usado em estudos 

epidemiológicos tornando-se um importante indicador de várias dimensões da 

funcionalidade e bem-estar das populações (Philipss et al. (2007) cit in 

Sampaio, 2009). 

Relativamente aos protocolos de treino implicados no presente estudo, tal 

como Izquierdo et al. (2004), consideramos que um programa combinado de 

baixa a moderada intensidade pode ser mais aceitável, efectivo e prático na 

optimização da ApF e saúde dos idosos, do que programas que envolvam 

apenas uma componente ou com uma elevada intensidade e frequência (Cress 

et al., 2006: McDermott e Mernitz, 2006). Do mesmo modo tivemos por base as 

indicações de Zhang et al. (2003) que referem que para se evidenciarem 

melhorias significativas na ApF e saúde cardiovascular, as sessões de EF 

devem ser realizadas, no mínimo, 2 a 3 vezes por semana, numa intensidade 

baixa a moderada. No entanto os autores, tal como outros (Cavani et al., 2002; 

DeVito et al., 2003; Marzilli et al., 2004), referem que maiores frequências e 

intensidades corresponderão a melhorias mais evidentes. Apesar da idade por 

si só não ser um factor limitante para a AF, é prudente aplicar a prescrição de 

AF de forma gradual nos idosos sedentários e mais débeis, como foi o caso 

dos nossos idosos institucionalizados (ACSM, 2005). Ou seja, neste estudo 

tomamos em consideração na prescrição do exercício o estado de saúde e de 

condição física de cada um dos idosos, bem como, as necessidades, metas e 

habilidades iniciais dos mesmos. Os programas devem oferecer uma 

quantidade e intensidade apropriadas de AF para obter o máximo benefício, 

com o mínimo risco (ACSM, 2005; Nelson et al., 2007).  

Assim, e tal como ocorreu no presente estudo, torna-se determinante avaliar e 

conjugar a duração e a intensidade de esforço seja no TF e resistência 

muscular, seja no TA. Segundo o ACSM (2002), monitorizar o exercício e a 

intensidade durante o treino é relevante para o sucesso da periodização, já que 

a manipulação da intensidade, do volume e das fases de recuperação são 

fundamentais para se atingirem bons resultados. Assim, tendo em conta que o 

treino deve ser progressivo e individualizado (Adams et al., 2001; Carvalho e 
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Soares, 2004), foi utilizada a escala de percepção subjectiva de esforço de 

Borg adaptada (Wilson e Jones, 1991) para se determinar a taxa de esforço 

durante o TA tendo em conta o nível de ApF, as condições ambientais e o nível 

de fadiga geral (ACSM, 2005). Paralelamente, no TF para se analisar se a 

carga exercitada estava a ser adequada à intensidade, partiu-se da avaliação 

da repetição máxima (teste de 1 RM), sendo estabelecida posteriormente uma 

escala percentual proporcional à sobrecarga de esforço para acompanhar e 

aumentar progressivamente a resistência imposta e como tal a intensidade do 

treino (Matsudo e Matsudo, 2002). Contudo, temos consciência de que a 

utilização da escala de Borg, dada a subjectividade da percepção do esforço 

pode ter sobrestimado a avaliação da real intensidade de esforço durante as 

sessões de EF. Ou seja, apesar da escala de Borg ser um instrumento válido e 

bastante referido na literatura para a prescrição e orientação do TA, por 

comparação com a utilização da repetição máxima no TF que é mais objectiva, 

a sua utilização pode, de certo modo, ter condicionado a intensidade de treino. 

 

4.2 Caracterização da amostra 

Esta amostra caracteriza-se por apresentar um baixo nível de instrução, uma 

grande percentagem de viuvez e um número reduzido de filhos. Este facto, 

reforça ainda mais a importância do nosso estudo e dos nossos resultados, 

uma vez que, tal como referido por Gita et al. (2002), são estes idosos com 

baixo nível socioeconómico, que tendem a associar piores condições de saúde 

e um risco acrescido para comportamentos de risco para a saúde, tais como, 

fumar, alimentação inadequada, inactividade e diminuição do uso dos serviços 

de saúde. Assim, parece-nos que este tipo de intervenções de promoção da 

saúde, tal como aquelas implicadas no presente estudo, são muito relevantes 

para a condição de saúde e de QV desta população específica. 

Paralelamente, a depressão e os transtornos de humor são muito frequentes 

entre os idosos estando associados a um maior risco de morbilidade e 

mortalidade, bem como, ao aumento na utilização dos serviços de saúde, à 

negligência no autocuidado, à perda de autonomia e ao maior risco de suicídio, 
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para além da mais baixa auto-apreciação de saúde e QV (Katona et al., 1997). 

Assim, no sentido de se controlar e identificar este problema foi aplicada a 

escala de depressão geriátrica, tendo-se verificado que o pior resultado obtido 

neste estudo corresponde a uma ligeira depressão (14 pontos), sendo que a 

maioria da amostra, 88% dos idosos, não apresentavam depressão. De acordo 

com Barry et al. (1998) estima-se que a prevalência de depressão nos idosos 

institucionalizados se situe entre os 10 a 30%. Supõe-se que isso pode ser o 

resultado das próprias condições de vida nas instituições, onde os idosos 

tendem a ter uma vida isolada e com poucas oportunidades de convívio e 

socialização, o que de uma forma ou outra os pode afectar psicologicamente. 

Assim, parece-nos importante realçar que apesar da sua condição de 

institucionalizados, os idosos da nossa amostra apresentavam uma condição 

psicológica favorável. Possivelmente a grande utilização de medicação anti-

depressiva (28% dos idosos) pode justificar, pelo menos em parte, os nossos 

resultados.  

Neste sentido e tendo por base por um lado esta medicalização e por outro os 

reconhecidos efeitos da AF/EF em termos psicológicos, há todo o interesse em 

utilizar a AF/EF como parte de um regime de regulação para contrabalançar 

com a medicação (Sims et al., 2006). Por outro lado, a intervenção de ES pode 

contribuir para as mudanças no estilo de vida, favorecendo o desenvolvimento 

de estratégias que permitam aos idosos superar os desafios impostos pela 

idade, pelas suas condições de vida e pela sua condição de saúde, permitindo, 

indirectamente, que os mesmos possam apresentar menos problemas de foro 

psicológico (Kerse et al., 2005). 

No nosso estudo, em média, cada participante tomava seis medicamentos 

diferentes por dia (num intervalo de 4-11), incluindo suplementos, como cálcio, 

vitamina B, diuréticos, laxantes, anti-hipertensivos, anti-depressivos e 

analgésicos. Os principais diagnósticos médicos identificados na nossa 

amostra foram: 11 casos de osteoporose, 24 de diabetes tipo II, 19 de 

hipertensão, 44 de hipercolesterolemia, 5 de artrite e 2 idosos apresentavam 

doença respiratória crónica. De acordo com Macedo et al. (2005) numa 

amostra de 5023 indivíduos (45,5% de mulheres e 55,5% de homens) com 
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idades entre os 18 e os 90 anos, a prevalência de hipertensão arterial em 

Portugal foi de 19,4%. Permanecendo indeterminada a prevalência da 

hipercolesterolémia, do tabagismo e da diabetes, uma vez que os estudos 

existentes são escassos e discordantes.  

Paralelamente à informação acerca da quantidade e tipo de fármacos 

utilizados, a informação relativa às patologias é determinante no sentido de 

controlar possíveis “confounders” já que podem ter uma influência marcada nos 

nossos resultados. Segundo Carvalho e Mota (2002) muitas das alterações da 

função cardiovascular, respiratória e da musculatura esquelética, que surgem 

normalmente associados ao envelhecimento, são igualmente determinadas por 

factores patológicos e agravados pelos estilos de vida menos saudáveis, tais 

como a inactividade física. Assim, poderemos especular que os elevados níveis 

de inactividade, que se verificam nas instituições poderão diminuir a 

capacidade funcional, comprometendo a saúde e a QV, tal como verificado nos 

nossos resultados, em particular no momento inicial de avaliação, e os quais 

passamos a discutir em maior detalhe. 

 

4.2.1 Qualidade de Vida  

A nível global de QV destes idosos foi considerado bom (58,9%), comparado 

ao encontrado no Inquérito Nacional de Saúde (INE, 2006), que estima apenas 

em 26% a boa/muito boa percepção da saúde entre os idosos. Neste estudo, 

os idosos consideraram a saúde como o elemento mais importante para a QV 

e a falta de saúde como sendo o maior motivo de menor QV.  

Em concordância com a literatura e relativamente à comparação entre sexos, 

podemos destacar que os homens mais activos têm melhores resultados na 

função e desempenho físico e emocional comparativamente às mulheres. Este 

facto está de acordo com a literatura que refere que o sexo feminino 

geralmente tem uma percepção da QV mais pessimista do que o sexo 

masculino (Leal et al. 2003; Orfília et al. 2006 cit in Sampaio, 2009) sendo que 

as razões que levam a esta avaliação mais negativa permanecem incertas. 

Philips et al. (2007) cit in Sampaio (2009) acrescentam ainda que as relações 



128 

entre a AF regular e a percepção optimista de saúde são mais fortes entre os 

homens do que entre as mulheres.  

Por outro lado, é importante conhecer melhor a relação entre a AF e a 

percepção de saúde dos indivíduos, nomeadamente nesta faixa etária 

especialmente sensível às limitações funcionais e à degeneração da saúde 

(Peterson, 2007). De acordo com alguns trabalhos, existe, tal como no 

presente estudo, uma relação positiva entre a AF e a percepção subjectiva de 

saúde, indicando que os défices na função física e cognitiva estão entre os 

predictores primários da diminuição da QV nos idosos (Heikkinen, 2004; 

Cassidy et al., 2004; Teixeira, 2005), ao que acrescentamos o facto do tempo 

de institucionalização se associar negativamente com a QV. Dentro desta linha 

de pensamento, Brach et al. (2004) observaram uma alta correlação entre AF e 

a satisfação com a vida, tendo os idosos mais activos demonstrado uma 

atitude mais positiva face ao trabalho e melhor capacidade de gerir o stress.  

Para além desta associação entre AF e QV, os nossos resultados sugerem 

ainda que, no caso dos idosos institucionalizados, mais importante do que a 

quantidade de AF, a QV parece ser mais afectada pela sua intensidade, na 

medida em que a AF de moderada intensidade foi aquela que mais se 

correlacionou com a percepção da função física e dor corporal (Lobo et al., 

2008). 

Segundo Karinkanta et al. (2005) e Cassidy et al. (2004), os défices cognitivos 

e a falta de AF regular estão entre os preditores primários da diminuição da QV 

entre os idosos institucionalizados. Adicionalmente, no nosso estudo observou-

se que os idosos dão mais importância à independência física do que à mais 

fraca função cognitiva ou condição de saúde, como seja a existência de 

doenças crónicas. Na realidade, no nosso estudo, a QV correlacionou-se 

principalmente e positivamente com a força corporal inferior (r=0,452) e 

agilidade/equilíbrio dinâmico (r=0,501). 
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4.2.2 Antropometria 

Analisando os dados biométricos, verificamos que o IMC da amostra 

(25,7±5,6Kg/m2) situa-se num grau de pré-obesidade (NIH, 2000). Este facto é 

ainda reforçado quando olhamos os nossos resultados por comparação com os 

valores de referência definidos por Rikli e Jones (1999b), sendo que os nossos 

idosos apresentam valores mais elevados de IMC. Os nossos resultados 

mostram ainda que, com excepção para os homens na faixa etária dos 75 aos 

85 anos, de um modo geral, são as mulheres que apresentam maior IMC. 

Todavia, tendo por base Cervi et al. (2005), onde os pontos de corte indicados 

consideram para peso normal, um IMC entre 22 a 27 kg/m2, embora perto do 

limite de risco, pode-se considerar que esta amostra se situa, na sua média, 

dentro do peso normal recomendado. 

Paralelamente e porque este indicador não deve ser visto como indicador 

único, dado que as alterações da composição corporal associadas ao 

envelhecimento, traduzem-se, sobretudo, no aumento da massa gorda e na 

diminuição da massa magra (Elia, 2001), utilizamos igualmente a 

bioimpedância. Analisando-se os dados da bioimpedância e tomando como 

referência os valores descritos por Sun et al. (2001), que referem que os 

valores médios de MG devem estar entre os 17 e 21% no caso dos homens e 

entre 22 e 31% nas mulheres, no presente estudo verificamos que os homens 

estão no limiar (21.4%) e as mulheres, por seu lado, apresentam valores 

significativamente superiores ultrapassando os valores normativos (35,3%). 

No entanto, parece-nos importante realçar que, tendo em conta os valores 

percentuais de MG, a amostra apresenta valores médios de 21,2±6.4%, sendo 

que os valores mínimos e máximos distam entre si 29,7%. Este dado é 

significativo tendo em conta que esta amostra é constituía por indivíduos 

bastante heterogéneos e têm em comum o facto de não praticarem AF regular 

e estruturada há pelo menos 3 anos.  

Estes factos vão de encontro aos resultados do estudo de Galvão et al. (2005) 

onde se determinou uma prevalência de 7,2% de excesso de peso nos 

Portugueses com mais de 55 anos, sendo mais frequente nas mulheres (em 
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cerca de 78% da amostra). Deve ser dada uma atenção especial a este 

aspecto, no sentido de reforçar a importância de alteração dos estilos de vida 

destes idosos, já que um IMC elevado e uma maior percentagem de MG 

associam-se a um maior risco de desenvolvimento de patologias 

cardiovasculares e metabólicas crónicas (Patterson et al., 2004; Woo et al., 

2001).  

Para além do papel preponderante da dieta nutricional, que não foi avaliada no 

presente estudo, estes resultados podem ser consequentes do decréscimo no 

dispêndio energético resultante dos reduzidos níveis de AF característicos dos 

idosos institucionalizados que os predispõe à obesidade. A obesidade, por seu 

lado, é por si só um factor condicionante da mobilidade, conduzindo a uma 

espiral de inactividade. Juntamente com as alterações inerentes ao processo 

de envelhecimento e patologias associadas, o excesso de peso pode traduzir-

se num agravamento do estado de saúde, na limitação da capacidade 

funcional e, consequentemente na redução da QV dos idosos (Elia, 2001). Na 

realidade estas alterações da composição corporal, para além de se 

relacionarem com um maior risco de desenvolvimento de patologias crónicas, 

estão igualmente associadas a menores índices de ApF e funcional (Spirduso 

et al., 2005). Tal como observado na nossa análise das correlações, verifica-

se que o IMC associa-se significativamente com a flexibilidade inferior (r=-

0,335) e com a resistência aeróbia (r=-0,434). 

4.2.3 Aptidão física  

Foi verificado que os idosos desta amostra apresentam valores médios muito 

inferiores comparativamente com os valores normativos estabelecidos por Rikli 

e Jones (1999b), com particular evidência nos resultados das componentes da 

flexibilidade e agilidade/equilíbrio dinâmico. Os declínios nas componentes da 

ApF poderem estar relacionados com o avançar da idade e são, 

possivelmente, agravados pela existência de doenças crónicas (Baker e 

Hepple, 2006; Marcell, 2003). Estando relacionados, essencialmente, com o 

estilo de vida sedentário, este problema ainda mais evidente nos idosos 

institucionalizados (Spirduso et al., 2005). Neste sentido, supõem-se que os 
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baixos valores de AF nos nossos idosos justificam os resultados dos testes de 

ApF face aos valores de referência de Rikli e Jones (1999b).  

Paralelamente, quando analisamos os resultados iniciais das componentes da 

ApF, constata-se que, tal como descrito noutros estudos (Holland et al., 2002; 

Demura et al., 2003; Carvalhais, 2004), os homens demonstram melhor 

performance nas componentes de força muscular e resistência aeróbia e as 

mulheres apresentaram valores mais elevados nas componentes da 

flexibilidade.  

Wood et al. (2005) demonstraram, tal como no presente estudo, que os 

homens têm maior aptidão aeróbia, quando comparados com mulheres da 

mesma idade. Também em concordância com os nossos resultados, no estudo 

de Demura et al. (2003) que envolveu 1042 idosos, no teste de “levantar e 

sentar da cadeira” foram registadas diferenças significativas entre os sexos, 

sendo que os homens apresentaram melhores prestações. Numa análise 

comparativa entre géneros, Demura et al. (2003) observaram que os homens 

têm maiores níveis de força do que as mulheres em todas as idades, quer dos 

membros superiores quer dos membros inferiores, o que pode ser explicado 

pelas diferenças na arquitectura do tecido esquelético, diferenças morfológicas 

nos tecidos conectivos e diferenças intersexuais, quer em termos de massa 

muscular, quer por questões hormonais (Doherty, 2003; Vandervoort et al., 

2002; Spirduso et al., 2005).  

Estas alterações no tecido muscular e ósseo, bem como, outros tecidos 

conjuntivos envolventes da articulação são igualmente determinantes para a 

amplitude de movimento (ACSM, 1998b; Holland, 2002). Assim, esta poderá 

ser igualmente uma justificação para as diferenças entre homens e mulheres 

na flexibilidade, já que as mulheres, tal como observado no nosso estudo, têm 

melhores índices de flexibilidade, independentemente do método escolhido e 

da articulação (ombros, quadris, coluna vertebral) (Marzilli et al., 2004; Holland 

et al., 2002). Spirduso et al. (2005) acrescentam ainda que esta diferença entre 

os sexos na flexibilidade reflecte a diferença no padrão de arquitectura 

esquelética, na morfologia do tecido conjuntivo e nas características 
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hormonais. Também, segundo Barbosa et al. (2005), o principal mecanismo 

responsável pela manutenção da flexibilidade está relacionado com a maior ou 

menor rigidez do músculo e da fáscia.  

Estes resultados são importantes na medida em que, tal como afirma Farinatti 

(2008), a flexibilidade é das qualidades físicas que manifesta os seus declínios 

mais rápido e mais cedo, influenciando de forma adversa a funcionalidade, o 

equilíbrio e a coordenação motora. Geraldes et al. (2007) observaram que, nos 

idosos frágeis ou com baixos níveis de ApF a flexibilidade estava relacionada 

com a baixa funcionalidade e mobilidade.  

Apesar da mobilidade, agilidade e equilíbrio (dinâmico e estático) 

representarem capacidades distintas, nem sempre as investigações 

desenvolvidas realizam avaliações específicas para cada uma destas 

componentes. Dada a reconhecida interacção entre estas componentes foram 

desenvolvidos testes que medem o desempenho conjunto das mesmas, como 

é exemplo o teste up-and-go, utilizado no presente estudo. Além do mais, a 

agilidade/equilíbrio tem sido utilizada como um importante indicador para 

predizer a mobilidade central e o risco de quedas (Gustafson et al., 2000; 

Donat e Ozcan, 2007), bem como para predizer a taxa de morbilidade e 

mortalidade (Hughes et al., 2001), dando-nos uma indicação da sua 

importância.  

No nosso estudo, tal como no de Timiras (1994) verificou-se que as mulheres 

têm baixos níveis de agilidade/equilíbrio dinâmico (demoram mais tempo a 

percorrer a distância 2,44m). Possivelmente os menores valores de força dos 

membros inferiores poderão estar na génese deste resultado. Além disso, Rice 

e Cunningham (2001) mostram que existe uma forte relação entre a força dos 

membros inferiores e o equilíbrio. 

Quando analisando os scores de Rikli e Jones (1999), ao contrário do 

esperado, o tempo necessário para completar esta prova não sofre grandes 

alterações ao longo dos diferentes grupos etários, sendo o aumento mais 

evidente (cerca de 2 segundos) a partir da 8ª década. Contrariamente ao nosso 

estudo, Haywood e Getchell (2001) referem que com o envelhecimento 
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evidencia-se uma progressiva deterioração do sistema de controlo postural, 

onde o somatório dos défices aumenta o risco de uma resposta incorrecta ou 

ineficiente. Com a idade, o equilíbrio é cada vez mais fraco, as reacções ficam 

mais lentas e a coordenação das habilidades motoras é menos eficaz 

influenciando a QV dos idosos (Spirduso et al., 2005). Em geral, os baixos 

níveis de ApF da nossa amostra associados aos baixos níveis de AF diária 

podem, justificar as diferenças relativamente a outros estudos. Assim, a perda 

de mobilidade física, associada aos baixos níveis de AF, podem provocar maior 

lentidão e situações de risco para acidentes no dia-a-dia, resultando num 

agravamento da dependência funcional (Rydwik et al., 2004).  

No presente estudo, pela análise dos modelos do multinível, constata-se que o 

programa de TA (b=0,22), o nível de educação (b=0,05) e a AF (b=0,01) são 

predictores positivos da ApF. Tal como temos vindo a expor, a ApF pode ser 

explicada em grande parte pelos níveis de AF, verificando-se que o programa 

de TA permitiu significativas melhorias na maioria das suas componentes, 

representando uma excelente forma de melhorar a funcionalidade. Ao explorar 

o modo como se comportam os níveis de ApF, em função dos níveis de AF, 

nomeadamente, entre os valores registados através de acelerómetria em 

counts e os valores normativos de Rikli e Jones (1999) da ApF dos idosos, 

podemos verificar que, de um modo geral, os sujeitos que se encontram dentro 

dos valores normativos apresentam níveis de AF mais elevados, 

comparativamente com os sujeitos com menor ApF. 

Por sua vez, o tempo de institucionalização (b=-0,03) é um predictor negativo 

importante, o que sustenta o facto de este problema ser tanto maior na medida 

em que, os idosos institucionalizados têm poucas oportunidades para se 

manterem activos, nomeadamente são-lhes retiradas, algumas das suas AVD 

(Ocaña, 2010; Henry et al., 2001).  

Além do mais, pela análise das correlações, verifica-se que a força inferior e a 

agilidade foram os componentes da ApF que mais se correlacionam com a QV. 

É possível que estas componentes apresentem maior relação com a 

mobilidade e funcionalidade do idoso, assumindo uma importância extrema, em 
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particular nos idosos institucionalizados, em tarefas como sejam a capacidade 

de se transferir, andar, equilibrar-se, baixar-se, levantar-se, etc (Carmeli et al., 

2000; Hessert, 2010; Hugles et al., 2005), podendo ser apontado como uma 

possível justificação para os nossos resultados. 

4.2.4 Actividade Física 

A AF habitual é comummente entendida como um conjunto complexo de 

comportamentos que englobam qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos, que resulta em dispêndio energético (Oliveira e Maia, 

2001). Por outro lado, a prática habitual de AF é um comportamento individual 

complexo que tem por base hábitos que variam diariamente, sazonalmente ou 

anualmente (Pivarnik et al., 2003; Plasqui, 2004). A caracterização do padrão 

de AF destes idosos demonstrou-se muito útil, permitindo-nos conhecer os 

hábitos de vida diária destes idosos, como estes se alteram com diferentes 

programas de intervenção e assim melhor controlar possíveis “confounders”. 

Na realidade, a literatura têm descrito a influência da AF formal e organizada 

na alteração dos estilos de vida (Bij et al., 2002; Brach et al., 2004; Pahor et al., 

2006). Contudo, esta influência pode ter duas consequências de sentidos 

opostos: por um lado, a participação em AF organizada ao induzir melhorias na 

ApF, na funcionalidade e na saúde do idoso, poderá levar a uma maior 

mobilidade e actividade diária mas, por outro lado, o aumento da prática de AF 

formal poderá também, paradoxalmente por questões motivacionais, contribuir 

para a diminuição da AF espontânea diária (Glasgow e Riley, 2000). 

No presente estudo, verifica-se que o nível de AF global é baixo (11879±7867 

counts/hora), concretamente no que diz respeito à AF de moderada intensidade 

(6,6±17.5 minutos/dia) os valores encontrados são muito inferiores ao que são 

as recomendações internacionais (ACSM, 2005). Para além disso, na 

comparação entre os sexos, verificamos que os homens são mais activos que 

as mulheres, quer em termos de AF total, quer na AF de maior intensidade. 

Destes resultados sobressai o facto de os idosos participantes neste estudo 

apresentarem baixos níveis de AF, muito inferiores ao que seria desejável, 

particularmente para a AF de intensidade moderada, sendo este declínio mais 
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acentuado quanto mais velho é o grupo etário. Estes dados vão de encontro ao 

descrito noutros estudos internacionais, que nos dão conta da diminuição dos 

níveis de AF com o aumento da idade (Rutten e Abu-Omar, 2004; National 

Statistics Office, 2004).  

Os baixos níveis de AF observados nestes idosos e as diferenças entre os 

sexos podem ser explicadas por vários factores. Assim, para além do factor 

idade (média de 79,6±7,3 anos) e da condição clínica (atendendo ao número 

de patologias e medicação já atrás referenciada), o facto de se encontrarem 

institucionalizados pode, de certo modo, ter condicionado os valores de AF dos 

nossos idosos. Reforçando esta hipótese, verificou-se que os idosos que 

apresentam níveis mais elevados de AF são os que têm maior participação nas 

rotinas diárias, como seja fazer a cama, ajudar na preparação das refeições e 

colaborar na execução de diversas tarefas. Tal facto parece indicar-nos que os 

idosos devem ser estimulados e precisam de mais oportunidades para 

colaborar neste tipo de actividades, mesmo considerando que a AF organizada 

é mais efectiva em ganhos para a saúde do que apenas a realização das AVD 

(Hugles et al., 2005). 

Reforçando o papel das actividades diárias, como possível consequência da 

condição de institucionalização, os resultados do nosso estudo mostraram que, 

mesmo após a intervenção, existe uma tendência para baixos níveis de AF de 

moderada intensidade. Este facto, assinala mais uma vez a necessidade de 

medidas que evitem a inactividade, procurando contrariar os riscos da perda de 

mobilidade e consequente autonomia, melhorando e potenciando ao máximo a 

QV dos idosos.  

 

4.3 Pré vs Pós Intervenção 

Na interpretação e comparação dos nossos resultados relativamente ao efeito 

das diferentes intervenções e em particular daquelas que implicam o EF, deve 

considerar-se que o envelhecimento é um processo complexo e de etiologia 

multifactorial, sendo como tal determinante ter em linha de conta o baixo nível 

de ApF inicial destes idosos, a duração do protocolo de treino e as 



136 

especificidades de cada um dos programas. Na avaliação após 1 ano de follow-

up observamos que os níveis de AF total aumentaram significativamente em 

todos os grupos de intervenção, particularmente no de TA (62,4%) e TF 

(43,1%) e de um modo mais discreto no grupo de ES (15,3%). 

Ao percebermos a variedade de protocolos de treino, que ao longo dos tempos 

têm sido desenvolvidos para este escalão etário, sendo que ainda persiste uma 

discussão efectiva quanto à sua dose-resposta determinou-se, no presente 

estudo, conhecer o impacto de dois tipos de modalidades distintas (TA e TF) 

sobre a ApF, QV e saúde cardiovascular de um grupo de idosos 

institucionalizados.  

De um modo geral, tal como apontado por outros autores, os maiores ganhos 

observados na ApF, após as intervenções, dizem respeito às componentes de 

força e flexibilidade corporal após TF (Capodaglio et al., 2005; Botelho, 2002; 

Marzilli et al., 2004) e na resistência aeróbia e agilidade/equilíbrio dinâmico 

após TA (Oddsson et al., 2007; Simons e Andel, 2006). O que pode ser 

justificado, não somente pela especificidade do treino, mas também pelo 

mecanismo referido por alguns autores, de que as variáveis com valores 

iniciais mais baixos são as que têm maior magnitude de resposta (Winters-

Stone e Snow, 2003; Henwood e Traffe, 2006). Todavia, é necessário ter em 

atenção que o potencial aumento da AF diária, verificado após intervenção, 

também pode ter contribuído para esta melhoria.  

Os nossos resultados reforçam ainda o papel determinante da AF, na medida 

em que se verificou uma relação significativa entre a AF e a QV, pelo que 

podemos especular que apesar dos níveis de AF da amostra se manterem 

baixos, verifica-se que o aumento da AF, após as intervenções, teve um 

impacto significativo na percepção da condição de saúde e QV desta 

população. Tendo sido observado um aumento significativo na percepção da 

QV em todos os grupos de intervenção, particularmente evidente no grupo TF 

(13,8%), seguidamente no TA (8,2%) e por último no grupo de ES (5,2%). 

Contudo, parece-nos importante realçar que a componente física da QV 

apenas aumentou significativamente no grupo TF.  
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Assim, e apesar do ACSM (2005) referir que os ganhos ocorrem na medida do 

gasto energético total, reconhece-se que a AF regular mesmo sendo de baixa 

intensidade e duração parece induzir benefícios em termos de QV. Esta 

hipótese é também sustentada pelo CDC (1996), ao referir que os programas 

recomendados para os idosos devem enfatizar o treino de baixa a moderada 

intensidade e de longa duração, tendo em conta que a EF/AF de alta 

intensidade pode estar associada a um maior risco cardiovascular e lesões. 

Assim e, considerando a condição de saúde dos nossos sujeitos, constatou-se 

que no nosso estudo as intervenções de moderada intensidade, duas vezes 

por semana, durante 1 ano, suportam o interesse e contribuem positivamente 

para expor e destacar o potencial da AF/EF, a longo prazo, no sentido de 

prevenir e/ou reverter as limitações funcionais e QV dos idosos.  

Além disso, tendo em conta os elevados índices de sedentarismo observados 

nas instituições, este protocolo, eventualmente com menor intensidade do que 

o recomendado poderá ser mais facilmente integrado e mantido como parte da 

rotina diária da população idosa institucionalizada. Neste sentido, alguns 

autores argumentam que os programas de AF/EF com moderada intensidade 

são, não apenas efectivos, como têm maior adesão do que os de mais elevada 

intensidade (Taylor et al., 2003; Brawley et al., 2003). 

Paralelamente, entendeu-se investigar os efeitos de um programa de ES, na 

medida em que esta pode ser uma estratégia eficaz para os idosos manterem e 

aumentarem a sua autonomia, auto-estima e autoconfiança, bem como, para 

compreenderem a mudança e participarem nela construtivamente, por 

exemplo, adoptando um estilo de vida activo, uma alimentação saudável e 

aumentarem as oportunidades de vida social (Kim et al., 2010).  

Passemos a analisar, em maior pormenor, os resultados obtidos após cada 

uma das intervenções estudadas. 

4.3.1 Educação para a Saúde  

De um modo geral, os participantes do programa de ES não aumentaram 

significativamente os seus níveis de ApF, não tendo também evidenciado 

alterações significativas nos factores de risco de DCV. Contudo, foi observado 
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um aumento estatisticamente significativo nos níveis de AF. Assim e porque os 

índices de AF aumentaram após 1 ano de follow-up, mantendo-se 

significativamente superiores aos valores iniciais mesmo após 3 meses de 

destreino. Podemos concluir que este tipo de intervenções cujo propósito 

fundamental é incentivar os idosos para terem um estilo de vida mais saudável 

e melhorarem a sua QV alcançou o seu objectivo. 

Neste sentido, Norris et al. (2000) sustentam que o aconselhamento e 

orientação para a prática de AF/EF deve ser considerada uma estratégia útil 

para o desenvolvimento de um plano de acção com o objectivo de fazer da AF 

uma rotina diária. Neste sentido os nossos resultados reforçam a importância 

de motivar os idosos para assumirem comportamentos positivos e activos de 

promoção da saúde. De acordo com Pender et al. (2006), os indivíduos que 

percebem uma maior auto-eficácia para a promoção da saúde, aspecto focado 

durante as sessões de ES, são mais propensos a investir o seu tempo e 

recursos nessas actividades para alcançarem os efeitos desejados. 

Assim, a intervenção educativa pode contribuir para mudanças no estilo de 

vida, favorecendo o conhecimento e percepção dos benefícios da AF e riscos 

do sedentarismo. Neste sentido, este tipo de programas de ES podem ser um 

dos meios para vencer os desafios impostos aos idosos pela idade e pela sua 

condição de saúde (Kerse et al., 2005), propiciando oportunidades para 

aumentarem o seu bem-estar físico e emocional (Elley et al., 2003), como se 

confirma com o aumento da QV dos idosos deste grupo.  

Tal como indicado por Taylor et al. (2003), constatou-se que a participação nos 

programas de intervenção, à parte de aumentar a funcionalidade e manter um 

nível adequado de funcionamento físico e cognitivo, contribuiu para melhorar a 

QV destes idosos. Nessa perspectiva, podemos supor que para além da maior 

consciencialização dos benefícios da AF, a promoção da interacção social 

inerente a qualquer programa de ES, pode igualmente contribuir para melhorar 

a auto-percepção da QV, designadamente na sua componente mental, onde 

foram mais evidentes as melhorias. Neste sentido, constatamos que a 

percepção da QV aumentou 5,2% no grupo de ES, além disso esta intervenção 
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contribuiu significativamente (b=3,74) para a predição da QV. De acordo com 

alguns autores (Dunn et al., 1999; Swinburn et al., 1998) a estimulação do 

ambiente social, pelo aumento dos contactos e amizades entre os idosos 

desempenha um papel importante na sua QV. Associadamente, verificou-se 

que neste grupo os idosos melhoraram o nível geral de ApF, no entanto sem 

significado estatístico. 

Com base nestes factos, acreditamos que a ES é um importante elo entre as 

necessidades e as expectativas da população para uma vida melhor, 

justificando o interesse da ES nas políticas que visam a promoção da saúde. 

Paralelamente, devem ser oferecidas mais oportunidades e disponibilizados os 

meios necessários para adoptarem um estilo de vida mais activo, com AF 

sistemática e estruturada, tal como mostram os resultados do nosso estudo 

após o TA e o TF que de seguida passamos a analisar e discutir em maior 

pormenor.  

4.3.2 Treino Aeróbio e Treino de Força 

Peterson et al. (2006), referem que o TA, além ser o mais utilizado nos idosos, 

tem excelentes benefícios para a saúde, na medida em que aumenta a aptidão 

e a resistência cardiorespiratória, reduz o risco de factores associados às DCV 

e metabólicas entre outras (ACSM, 2005). Contudo, para se promover e 

manter a saúde física e independência funcional também é necessário manter 

e aumentar a força muscular (Nelson et al., 2007; Randy e Kerry, 2006), pelo 

que no presente estudo foi igualmente aplicado um protocolo de TF 

procurando-se estudar os contributos de ambos os tipos de treino em 

diferentes variáveis consideradas de fundamental importância para o dia-a-dia 

e QV dos idosos, em particular daqueles mais débeis e institucionalizados.  

Neste sentido, constatamos que a percepção da QV aumentou 

significativamente em todos os grupos de intervenção: TF (13,8%), TA (8,2%) e 

ES (5,2%). Por sua vez a componente física da QV apenas aumentou 

significativamente no grupo TF. Tendo sido mais evidentes os efeitos da AF/EF 

sobre a componente mental da QV. Contudo, verifica-se que a investigação 

sobre a saúde mental e bem-estar psicológico têm sido objecto de um menor 



140 

número de estudos comparativamente aos relacionados com a saúde biológica 

e física, o que limita a comparação e análise dos nossos resultados.  

Para Dechamps et al. (2010), os factores emocionais têm uma grande 

influência na QV dos idosos, sendo que, particularmente nestes idosos 

institucionalizados, verifica-se que a vida social tem um importante papel para 

o bem-estar dos indivíduos. Assim e atendendo às características da 

institucionalização, nomeadamente no que respeita ao facto destes sujeitos 

terem poucas oportunidades de vida social e activa, constatamos que nestes 

idosos a QV depende em grande medida de factores individuais e 

circunstanciais, sendo que, tal como analisado nos nossos resultados, a prática 

de AF/EF pode melhorar o bem-estar psicológico, independentemente de se 

verificarem mudanças na condição física.  

Na decorrência dos efeitos do treino, verificou-se que o TF (b=6,72), seguido 

do TA (b=5,86) e por último o programa de ES (b=3,74) predizem a percepção 

de QV. Associadamente, foram ainda identificados os seguintes predictores da 

QV nestes idosos: ΔIMC (b=1,52); ΔAFM (b=0,42); Δagilidade/equilíbrio 

dinâmico (b=-0,49); Δforça corporal superior (b=4,96) e inferior (b=0,45). Ou 

seja, os idosos do nosso estudo associaram a QV e bem-estar, principalmente 

à manutenção da ApF e funcionalidade. O que pode reflectir em certa medida o 

interesse de se manter e melhorar a condição física dos idosos e a sua 

adaptação às alterações inerentes ao processo de envelhecimento. 

Assim, no nosso estudo, verificou-se que todos os programas de promoção da 

saúde melhoraram a ApF, contudo, apenas de modo estatisticamente 

significativo nas intervenções com EF e em particular com o de natureza 

aeróbia que apresentou melhorias significativas na força inferior, resistência 

aeróbia e agilidade/equilíbrio dinâmico. Por outro lado, o grupo de TF 

evidenciou alterações significativas na flexibilidade e força inferiores e força 

superior, o que também já fora descrito em alguns estudos (Botelho, 2002; 

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

Seguidamente, analisamos os efeitos dos diferentes programas nas diferentes 

componentes da ApF, ao que corresponde um dos objectivos do nosso estudo 
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no sentido de se comparar e determinar como são afectadas as capacidades 

motoras e funcionais dos idosos.  

A maioria dos estudos têm demonstrado os potenciais efeitos do TF na 

redução da sarcopenia (Rosário et al., 2003; Capodaglio et al., 2005; Marzilli et 

al., 2004), contudo, o efeito do TA sobre a força muscular ainda não está 

completamente determinado. Neste sentido, os nossos resultados reforçam o 

que já foi descrito por Simons e Andel (2006) no seu estudo de 16 semanas 

com 2 sessões semanais com intensidade e volumes progressivos de 

caminhada, e onde foi observado um aumento significativo da força dos 

membros inferiores e superiores. De acordo com Wong et al. (2003), o 

caminhar correlaciona-se com uma melhor função física e previne a debilidade 

nos idosos. Na investigação desenvolvida por Melzer et al. (2003) os idosos 

melhoraram a postura, marcha e o equilíbrio quando caminhavam no mínimo 

2Km, de 30 a 40 minutos, 3 vezes por semana. Assim a simples caminhada, tal 

como aquela incluída no nosso estudo, pode corresponder a uma intervenção 

promotora de saúde isenta de custos, de fácil acesso e que para além de 

aumentar a funcionalidade, encoraja a interacção social. Para além disso, tem 

ainda a vantagem de ser um exercício aeróbio de baixo impacto que está 

associado a um menor risco de dor articular e fracturas, condições mais ou 

menos frequentes nesta população mais velha e institucionalizada (Spirduso et 

al., 2005).  

De acordo com os nossos resultados, o aumento da força e resistência 

muscular foi mais evidente nos membros superiores em resposta ao programa 

de TF o que vai de encontro aos resultados de outros estudos (Labarque et al., 

2002; Cavani et al., 2002; Marzilli et al., 2004). Wood et al. (2005) apontam o 

aumento da força muscular dos membros inferiores e/ou o aumento localizado 

da síntese de colágeno como possíveis justificativas para o aumento da 

amplitude articular. Importa também realçar as melhorias verificadas na força 

dos membros inferiores nos sujeitos do grupo de TA, verificando-se que a 

caminhada estimulou a sua melhoria apesar de apenas contarem com o peso 

do seu próprio corpo.  
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Através do TA, os idosos também conseguiram aumentar a flexibilidade da 

articulação escápulo-umeral e melhorar significativamente a performance dos 

idosos no teste de sentar e alcançar. É possível que estas melhorias possam 

ser atribuídas, pelo menos em parte, aos exercícios realizados nos períodos de 

aquecimento e relaxamento ou talvez ainda pelo aumento da AF diária. 

Por sua vez, o programa TF também teve um efeito muito positivo nas 

componentes da flexibilidade para além das da força, quer dos membros 

superiores, quer dos membros inferiores. A literatura tem sugerido que o TF 

pode aumentar significativamente a flexibilidade se os exercícios forem 

realizados com a máxima amplitude articular e quando são solicitados, quer os 

músculos agonistas, quer os antagonistas ou ainda quando o programa inclui 

alongamentos (Fatouros et al., 2002; Spirduso et al., 2005). Pelo contrário, 

quando uma articulação é pouco solicitada, os músculos que a movimentam 

encurtam reduzindo a sua amplitude (Fatouros et al., 2002), tal como 

observado no nosso GC. 

De igual modo, Fatouros et al. (2006) utilizando protocolos de TF diferenciados 

em função da intensidade (baixa-40% de 1 RM, média- 60% de 1 RM, elevada- 

8% de 1 RM) mas sem exercícios de alongamento, conseguiram demonstrar 

que o TF é um meio efectivo para melhorar a flexibilidade dos idosos, tendo 

sido esse aumento maior nos grupos de treino de maior intensidade.  

Os nossos achados vão de encontro aos resultados encontrados por Barbosa 

et al. (2005), ao verificaram aumentos da flexibilidade, após 10 semanas de TF 

com pesos. Por outro lado, Cyrino et al. (2004) relatam que o aumento da 

flexibilidade, após um programa de TF, ocorre mais acentuadamente em 

indivíduos com baixo nível de treino, tal como verificamos nos nossos idosos. 

Contudo, não nos é possível estabelecer o efeito independente do TA e do TF 

na flexibilidade, uma vez que, tal como na maioria dos estudos analisados 

(Farinatti, 2008; Cyrino et al., 2004; Wood et al., 2005), os programas 

desenvolvidos também incluíram exercícios de flexibilidade com o objectivo de 

minimizar o risco de lesões e por considerarmos de fundamental importância a 

inclusão deste componente pelas suas implicações em termos do dia-a-dia do 
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idoso (ACSM, 2005). Na realidade, apesar dos potenciais benefícios do TF na 

flexibilidade, quando comparados com treino específico, a magnitude de 

resposta é diferente. Girouard e Hurley (1995) compararam o efeito de um 

programa de TF e flexibilidade com um programa apenas de flexibilidade, ao 

longo de 10 semanas, 3 vezes por semanas, e observaram que os sujeitos que 

realizaram apenas treino de flexibilidade obtiveram melhores resultados. 

Também Toraman e Sahin (2004) e Toraman (2005) demonstram que o treino 

de flexibilidade é o mais indicado para melhorar esta componente.  

De acordo com os nossos resultados, tal como noutros estudos, depreende-se 

que é possível manter e melhorar a amplitude de movimentos através do TA 

(Simons e Andel, 2006) e do TF (Fatouros et al., 2006; Kalapotharakos et al., 

2005), na medida em esta componente é igualmente beneficiada em resposta 

às diferentes metodologias de treino. No entanto, apesar desta potencial 

relação entre o TA e TF e a flexibilidade, há pouca informação a partir de 

estudos bem controlados, relativos ao impacto específico deste tipo de treino 

na flexibilidade dos idosos. 

Associadamente, no que diz respeito ao equilíbrio, os programas combinados, 

que enfatizam o treino multi-sensorial e actividades específicas de equilíbrio 

podem ser mais efectivos na melhoria desta componente do que os programas 

constituídos apenas por TA ou TF (Rogers et al., 2003). DeVito et al. (2003) 

aplicaram um programa generalizado de AF, durante 10 semanas (3 vezes por 

semana) e verificaram que para além da força muscular, também o equilíbrio 

melhorou significativamente. Num outro programa combinado de exercícios de 

fortalecimento, flexibilidade e equilíbrio, durante 10 semanas, DiBrezzo et al. 

(2005) observaram melhorias significativas na agilidade/equilíbrio dinâmico, na 

flexibilidade dos membros superiores e força muscular dos membros 

superiores e inferiores. No caso dos nossos resultados, verifica-se que o TA foi 

mais eficaz na melhoria da agilidade/equilíbrio dinâmico. Parece ser mais ou 

menos consensual o efeito positivo do TA nesta componente que, entre outros 

aspectos, no caso deste estudo também solicita e inclui exercícios de equilíbrio 

e de coordenação motora (Nelson et al., 2004; DiBrezzo et al., 2005).  
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Relativamente aos efeitos do TF, apesar da maioria dos estudos mostrar 

efeitos positivos sobre o equilíbrio (Rogers et al., 2003; Capodaglio et al., 

2005), outros estudos, tal como o nosso, não evidenciaram alterações 

significativas (Cress et al., 1999; Schlicht et al., 2001). Os diferentes resultados 

podem estar relacionados com a duração dos programas, tamanho da 

amostra, métodos de avaliação e protocolos de treino utilizados. Quando 

analisamos objectivamente o grupo de TF, constatamos que em média, os 

indivíduos demoram menos 0,5 segundos a executar a prova de “levantar 

caminhar e sentar”. Podendo estas diferenças dever-se a flutuações amostrais 

ou erro de medição, não sendo essa melhoria muito relevante. As alterações 

ocorridas no estudo de Cavani et al. (2002) também estiveram dentro desta 

magnitude de resposta. 

À semelhança do referido para o desenvolvimento da flexibilidade também é 

evidenciado por vários estudos que o trabalho de equilíbrio específico é 

necessário para a melhoria efectiva desta capacidade em idosos (Gauchard et 

al., 2001; Gustafson et al., 2000). Atendendo a que o risco de quedas e a 

dependência funcional que lhe está associada aumenta significativamente com 

a idade, parece-nos importante reforçar a inclusão do trabalho de equilíbrio nos 

programas de EF para esta faixa etária. 

Tal como já foi referido, de acordo com os nossos resultados, o 

envelhecimento está associado a um forte decréscimo da resistência aeróbia 

evidenciado pela diminuição da performance no teste “2 minutos step”. No 

nosso estudo constatou-se que apesar de serem observadas melhorias da 

resistência aeróbia em todos os grupos esta apenas assumiu significado 

estatístico após o TA.  

Está estabelecido que o TA conduz a melhorias substanciais na capacidade 

aeróbia, mas o efeito do TF têm sido controverso. Apesar de vários 

investigadores defenderem que o TF pode melhorar a capacidade aeróbia nos 

idosos (Hurley e Roth, 2000; Hruda et al., 2003; Seguin e Nelson, 2003), outros 

mostram que este tipo de treino não tem um efeito significativo nesta 

capacidade (Henwood e Traffe, 2006). Essas diferenças podem estar 
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relacionadas com a forma como a capacidade aeróbia é definida, bem como 

com os métodos de avaliação. Neste estudo, utilizou-se o teste de “2 minutos 

de step” que é condicionado não só por factores centrais relacionados com o 

débito cardíaco, mas também por factores periféricos relacionados com a 

musculatura esquelética (Hollman et al., 2007). Para além disso, aspectos 

relacionados com a coordenação motora podem igualmente assumir um papel 

determinante na execução dos movimentos implicados neste teste. Assim, 

estas prováveis influências de outras capacidades que não apenas a 

capacidade aeróbia durante o teste de “2 min step”, poderão estar na génese 

do não-efeito do TF. Ou seja, é possível que a performance aeróbia medida 

através deste teste esteja, por assim dizer sobreavaliada, tendo em conta que 

no nosso estudo a resistência aeróbia melhorou no TF, apesar de esta 

alteração não ser estatisticamente significativa. 

De acordo com Spirduso et al. (2005) é essencial um nível adequado de 

resistência aeróbia para garantir uma saúde, funcionalidade e QV aceitáveis 

para os idosos. Tal como evidenciado no nosso estudo, a resistência aeróbia 

relaciona-se positivamente com a AF (r=0.56) e negativamente com o IMC (r=-

0,434) (Oja, 2001; Zhang et al., 2003). De acordo com Spirduso et al. (2005) os 

níveis reduzidos de resistência cardiovascular tendem a associam-se a um 

maior risco de desenvolver aterosclerose, diabetes e DCV, como a hipertensão, 

doença coronária e enfarte. Contudo, os nossos resultados não nos permitem 

corroborar esta afirmação, na medida em que não foram identificadas 

associações significativas entre os indicadores sanguíneos de saúde 

cardiovascular e a resistência aeróbia. Todavia, os nossos resultados suportam 

a ligação entre o IMC e AF com factores de risco de DCV.  

Assim, no nosso estudo observou-se uma diminuição significativa do IMC no 

grupo de TA, associado à diminuição da percentagem da gordura corporal 

(9,6%). Reconhecendo o valor determinante da dieta em todo este quadro, 

mesmo não tendo sido avaliada neste estudo e, tendo em conta que com o 

aumento da idade há uma diminuição gradual do metabolismo basal, o EF, em 

particular o TA, pode induzir alterações na composição corporal, auxiliando no 

consumo de energia particularmente no metabolismo das gorduras, 
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possivelmente devido ao envolvimento de actividades dinâmicas, com 

solicitação dos grandes grupos musculares, resultando no aumento 

substancial do gasto energético (Howley, 2001; Misic, 2007; Pender et al., 

2006). Ao mesmo tempo, alguns autores sugerem que o TA é também o mais 

eficaz na diminuição e manutenção do peso a longo prazo (Santa-Clara et al., 

2003; Irwin et al., 2003; Yamauchi et al., 2007).  

 

Por outro lado, além do TF aumentar significativamente a força muscular, 

aparentemente também aumentou a massa muscular e diminuiu 

discretamente a MG. Particularmente no nosso estudo de longa duração 

esperavam-se alterações mais significativas, pela possibilidade de uma maior 

adaptação fisiológica e morfológica dos idosos ao treino (ACSM, 2000). Na 

realidade e contrastando com os nossos resultados, outros autores referem 

que embora em menor grau, comparativamente ao TA, o TF também poderá 

aumentar o metabolismo basal (NSCA e Brown, 2007) e elevar o gasto 

energético (Mazzeo et al., 1998), promovendo a diminuição da gordura 

corporal e adiposidade central (Mazzeo et al., 1998).  

O não-efeito observado no nosso estudo pode estar não apenas relacionado 

com: o protocolo de treino, que por se tratar de sujeitos institucionalizados 

com baixos valores de aptidão física, foi baseado em intensidades baixas a 

moderadas; mas também com o aporte nutricional, sendo possível que os 

participantes deste estudo tenham aumentado a ingestão calórica em resposta 

às solicitações energéticas da AF/EF. No entanto, não podemos confirmar 

esta hipótese dado não ter sido avaliada a dieta nem monitorizada as suas 

possíveis alterações durante os programas de intervenção. A evidência 

mostra-nos que as mudanças no peso e composição corporal são mais 

eficazes em intervenções que associam a dieta ao EF de moderada a vigorosa 

intensidade (Braith e Stewart, 2006; Tikhonoff et al., 2005). Neste sentido, teria 

sido valorizado o controlo nutricional para avaliar a sua influência nestas 

variáveis. Contudo, tal como na maioria dos estudos consultados, apenas nos 

foi possível avaliar o efeito da AF/EF na composição corporal. 
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Acima de tudo, os protocolos desenvolvidos no presente estudo visavam a 

melhoria da capacidade funcional e não especificamente a diminuição do peso 

corporal. Por outro lado, e reforçando o potencial papel das intervenções com 

EF, os idosos do GC e de ES aumentaram a gordura corporal, o que vai de 

encontro ao que já fora descrito noutros estudos (Misic, 2007; Pender et al., 

2006).  

Tendo como referência as indicações de Matsudo et al. (2002), o TA é efectivo 

para manter e melhorar as funções cardiovasculares e o TF para compensar a 

perda de massa muscular e aumentar a funcionalidade muscular esquelética. A 

este respeito, os nossos resultados sustentam o facto de que o protocolo de 

TA, por nós desenvolvido, teve um impacto mais abrangente nas diversas 

componentes da ApF e, por isso, resultou como sendo um predictor positivo da 

ApF (b=0,22). Mesmo no que se refere ao teste de agilidade/equilíbrio 

dinâmico, constata-se que ocorreram melhorias em ambos os grupos de EF. 

Contudo, de modo significativo apenas no TA, presumivelmente pelo conjunto 

das adaptações ocorridas, concretamente na melhoria significativa da força e 

da estabilidade postural, tendo importantes efeitos nesta componente, tal como 

já fora demonstrado por Peterson et al. (2006).  

No que respeita ao TF, tal como observado no nosso estudo, embora o TF 

possa fomentar as mesmas adaptações cardiovasculares do que o TA 

(aumento do VO2máx, melhorias na função cardiovascular, redução da Fc em 

repouso e do stress cardiovascular), estas usualmente ocorrem com menor 

expressão (Fleck e Júnior, 2003).  

Pelo contrário, foram observadas, após TF, melhorias na força, flexibilidade e 

factores de risco cardiovascular, concretamente na diminuição dos níveis de 

CT e glicemia que foram mais marcadas no grupo de TF. Neste sentido, 

estamos de acordo com Parker et al. (1996) que descrevem que, apesar de 

pequenas as adaptações na aptidão cardiovascular sub-máxima, derivadas do 

TF, relativamente ao TA, elas são relevantes para a redução do risco de DCV. 

Segundo estes autores, ao obter valores mais elevados de força máxima pelo 
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treino, o idoso precisa de menos esforço, isto é, induz menos stress 

cardiovascular perante uma determinada tarefa sub-máxima. 

Ressalta-se o facto de ser muito relevante o estudo das DCV sobretudo nos 

idosos, na medida em que são consideradas a maior causa de morbilidade e 

mortalidade (Spirduso et al., 2005). Após o follow-up, todas as intervenções de 

promoção da saúde diminuíram a pressão arterial (em particular da PAS), a 

glicemia e o CT, mas de modo significativo apenas no grupo de TF. Por outro 

lado, o HDL apenas aumentou significativamente no grupo de TA (4,2%).  

Assim e ao contrário do esperado, de um modo geral, verifica-se que as 

melhorias em termos de factores de risco de DCV foram menos marcadas no 

grupo de TA. Este não-efeito poderá dever-se ao protocolo de treino por nós 

utilizado, nomeadamente com esta frequência semanal. Assim, apesar de estar 

de acordo com a duração e a intensidade recomendadas para esta população 

específica (ACSM 1998a), provavelmente a frequência de 2 vezes por semana 

não foi suficiente para permitir melhorias mais evidentes na saúde 

cardiovascular da nossa amostra. Além disso, a utilização da escala de Borg, 

dada a subjectividade da percepção do esforço pode ter sobrestimado a 

avaliação da real intensidade de esforço durante as sessões de EF, tão 

necessária para se observarem alterações nas variáveis cardiovasculares. 

Na realidade, tendo por base o estudo de Fransson et al. (2003) era de esperar 

que na nossa amostra os resultados fossem mais evidentes dada a elevada 

prevalência de excesso de peso (IMC médio de 25,7±5,6Kg/m2) da amostra. 

Fransson et al. (2003) referem que as pessoas com excesso de peso parecem 

ter, em termos relativos, maiores benefícios com a prática de AF/EF 

relativamente aos factores de risco do que pessoas magras. No entanto, o 

estudo de Nicklas et al. (1997) que procurou determinar se a resposta dos 

níveis lipídicos ao TA era afectada pela obesidade, para tal examinaram o 

efeito de 9 meses de TA no metabolismo lipídico num grupo de homens 

magros, moderadamente obesos e obesos, mostrando que a diminuição dos 

níveis de CT, triglicerídeos e LDL após a intervenção, foi idêntica em todos os 

grupos. 
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Da mesma forma, ao atendermos ao sedentarismo da nossa amostra, seria de 

esperar maiores alterações nestas variáveis de saúde cardiovascular após 

intervenção com EF. Alguns investigadores argumentam que, nos sujeitos 

fisicamente inactivos e que possuem níveis mais elevados de CT e LDL é 

esperado que o EF induza uma maior alteração nestas variáveis (Haskell, 

1986; Barker, 1986). Todavia, será de supor que mesmo o aumento dos níveis 

de AF dos nossos idosos, com as intervenções, não foi suficiente para induzir 

alterações evidentes e significativas nas variáveis de saúde cardiovascular por 

nós analisadas. De acordo com Byberg et al. (2001), os idosos apenas 

modificam significativamente os seus níveis de AF através de intervenções 

activas no seu estilo de vida. Após analisarem a associação entre a alteração 

da quantidade de AF e as alterações nos factores metabólicos, estes autores, 

verificaram que apenas os maiores níveis de AF se associam a um melhor 

perfil metabólico e a um menor risco de mortalidade por DCV. Neste sentido, 

também verificamos que apesar de os idosos do grupo de ES terem 

aumentado os níveis de AF, esse aumento não foi suficiente para melhorar 

significativamente as variáveis cardiovasculares.   

De igual modo, Mensink et al. (1999) referem que a maior frequência e duração 

da AF/EF parece contribuir para uma maior redução dos factores de risco das 

DCV, como sejam: o CT, o LDL, a pressão arterial e o IMC. Por outro lado, os 

lípidos parecem ser influenciados principalmente pelo gasto energético e 

menos pela frequência e intensidade das actividades (Pescatello et al., 2000). 

Considerando que os idosos deste estudo tendem a ocupar o tempo livre com 

actividades de baixo dispêndio de energia, verifica-se que os programas de EF 

tiveram um efeito significativo nos lípidos plasmáticos, particularmente o TA no 

HDL e o TF no CT.  

Associadamente, o aumento do dispêndio energético também tem efeitos 

positivos em várias doenças, tais como a hipertensão (redução de 50% na 

mortalidade em hipertensos activos), assim como, na modificação de alguns 

hábitos de vida (Paffenbarger e Lee, 1996). O que se reflecte no perfil de saúde 

e QV desta população, apesar de neste estudo apenas se verificar uma 

associação significativa entre o CT e a QV (r=-0,45).  
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Assim, tal como descrito na literatura (Myres, 2003), verificamos uma elevada 

prevalência de hipertensão, nomeadamente nos valores de PAS, desta 

amostra. Embora os mecanismos pelos quais o treino regular é capaz de 

reduzir a pressão arterial não estejam totalmente esclarecidos, a diminuição da 

pressão arterial induzida pela AF/EF parece estar relacionada com: a redução 

no tónus simpático de repouso; a redução na sensibilidade dos 

barorreceptores; alterações na estrutura cardíaca; bem como, pela redução do 

débito cardíaco e diminuição da resistência periférica que persiste após o EF 

(Hagberg, 1998; Badegas et al., 2007). Considerando o facto do TA, de um 

modo particular, estar indicado na literatura como um bom meio de induzir 

reduções significativas na pressão arterial em repouso em indivíduos 

hipertensos (Williams et al., 1996), tendo em conta os resultados do nosso 

estudo, podemos admitir que o TF é também um excelente método para esse 

fim.  

A globalidade dos estudos que se debruçam sobre a relação do risco de morte 

por DCV e a AF, indicam que a esta relação é possivelmente causal, 

proporcionando evidências sobre uma possivel relação de dose-resposta, onde 

se evidência uma diminuição da mortalidade por DCV em sujeitos com um 

estilo de vida mais activo (Houde e Melillo, 2002). Apesar da variabilidade nas 

amostras, programas de treino e instrumentos de medida tornar, por vezes, 

difícil a comparação dos resultados entre os estudo, a relação entre estilos de 

vida activos e o menor risco de mortalidade por DCV tem sido demonstrada 

numa grande variedade de populações e envolvendo diversos métodos de 

avaliação da AF. No entanto, é necessário ter em conta o facto das DCV 

reunirem um conjunto de doenças ou problemas, muitos dos quais podem não 

estar directamente relacionados com o processo arteriosclerótico ou outro 

mecanismo biológico que possa ser afectado pela AF. Além disso, durante o 

período de follow-up nem sempre são consideradas as alterações nas variáveis 

clínicas e fisiológicas, bem como do estilo de vida. Tal facto, sustenta a 

necessidade de mais estudos, com diferentes protocolos, considerando estas 

diferentes variáveis para clarificar estas relações. 
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Assim, o facto de os idosos desta amostra não alcançarem os níveis de AF 

referidos nas actuais recomendações para se optimizar e obter benefícios nos 

factores de risco cardiovascular poderá justificar a ausência de um efeito 

significativo na globalidade dos indicadores de saúde cardiovascular por nós 

estudados. Sublinhando que a prática de AF promove benefícios a nível 

funcional dos sistemas cardiovascular, cardiorespiratório, músculo-esquelético 

e endócrino-metabólico resultando numa melhoria da condição de saúde e 

diminuição do risco destas patologias (Spirduso et al., 2005). 

De um modo geral, o nosso trabalho suporta e acrescenta evidência no que 

concerne ao papel do EF, nomeadamente do TF, na prevenção e tratamento 

de alguns factores de risco das DCV nos idosos, observando-se uma 

significativa diminuição da colesterolémia, glicemia e tensão arterial neste 

grupo de intervenção. Todavia, é importante relevar o facto de os programas de 

EF por nós idealizado não terem o objectivo específico de melhorarem os 

factores de risco DCV, mas antes, terem sido direccionados para a melhoria da 

condição física e QV dos idosos. De qualquer forma, Pescatello et al. (2000) 

evidenciaram que mesmo a prática de actividades de baixa a moderada 

intensidade associa-se a um perfil lipídico mais favorável nos idosos. Este tipo 

de AF pode até, em certa medida, ser mais facilmente integrado e mantido 

como parte da rotina diária dos idosos institucionalizados, previamente 

sedentários.  

Embora a intensidade do treino seja um factor determinante para que se 

verifiquem efeitos sobre a saúde, no caso dos idosos, dadas as solicitações do 

seu dia-a-dia, é preferível o treino de moderada intensidade, menos associado 

ao risco de acidentes cardiovasculares, ocorrência de lesões ortopédicas e 

uma maior aderência ao treino, comparativamente ao treino de moderada a 

elevada intensidade (Fornes e Lecome, 2003; Thompson et al., 2003; Pollock 

et al., 1994). Neste sentido, os programas que enfatizem o treino de baixa a 

moderada intensidade e de maior duração, são os mais recomendados para a 

maioria dos idosos (Pollock et al., 1994). Estes aspectos tornam-se ainda mais 

relevantes quando ao factor idade, se associam factores como o sedentarismo 
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e alguns factores de risco de doença cardiovascular relativamente comuns 

neste escalão etário. 

Para além disso, importa distinguir que, a quantidade de exercício necessário 

para obter benefícios em termos de saúde pode diferir daquela recomendada 

para induzir benefícios na ApF (ACSM, 1998a). Assim, níveis de AF mais 

baixos do que os recomendados pelas directrizes de prescrição de exercício 

para os adultos idosos associam-se a uma melhoria significativa da aptidão 

metabólica e parecem reduzir o risco de doenças crónicas e degenerativas 

(Haapanen-Niemi et al., 2000). 

Se por um lado, o TA promove alterações nos mecanismos cardiopulmonares 

proporcionados pelo aumento da capilarização muscular, do volume e 

densidade mitocondrial (Powers e Howley, 2000), bem como melhorias no 

funcionamento do sistema cardiovascular registando menor rigidez arterial, 

diminuição da pressão arterial em repouso (Mazzeo et al., 1998). Por outro 

lado, o TF também é considerado um método eficaz a nível cardiovascular, 

com efeito melhora não só a força muscular, mas também a massa muscular, 

modificando os factores de risco coronários e reforçando a independência 

funcional, possibilitando a redução da carga imposta às superfícies articulares 

amplificando a estabilidade articular (ACSM, 2005).  

Perante estes factos, podemos concluir que a AF, e em especial aquela de 

natureza aeróbia, engrandece a resistência cardiovascular dos idosos, tão 

necessária à independência funcional e à diminuição da prevalência de muitas 

doenças associadas à idade, particularmente as cardiovasculares e 

respiratórias (Pedersen e Saltin, 2005). Logo, no contexto da promoção de um 

envelhecimento activo, estas intervenções, em particular as que implicam EF, 

parecem ser uma estratégia benéfica podendo induzir a diminuição do risco de 

incapacidade e aumentar a QV dos idosos institucionalizados (Forrest et al., 

2006; Jerome et al., 2006; Pahor et al., 2006).  

4.3.3 Grupo de Controle  

Nos resultados dos idosos do GC, após 1 ano de follow-up, verifica-se uma 

diminuição significativa dos níveis de AF, o que vai de encontro ao facto de que 
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com o aumento da idade os idosos tendem a tornar-se cada vez mais inactivos 

(Biddle e Faulkner, 2002; Rejeski e Mihalko, 2001). Como resultado, instala-se 

um ciclo vicioso entre a redução da AF e a deterioração da condição física e 

estado de saúde, podendo levar a uma situação de total dependência 

(Peterson et al., 2007). Os nossos resultados reforçam esta conjectura uma vez 

que, contrariamente ao grupo de intervenção (em particular aqueles que se 

envolveram em EF), no GC verificou-se uma redução significativa da 

flexibilidade inferior, agilidade/equilíbrio dinâmico e resistência aeróbia. 

Estas perdas estão, tal como referido anteriormente, provavelmente 

relacionadas com as diferenças nos níveis de AF. Dentro desta linha de 

pensamento, Spirduso et al. (2005) descrevem a existência de uma grande 

diferença na taxa de declínio na capacidade aeróbia e agilidade/equilíbrio 

dinâmico entre idosos atletas, activos e sedentários, sendo que o declínio dos 

sedentários é muito superior quando comparados com os que se mantiveram 

fisicamente activos. Ou seja, tal como nós, estes autores mostram existir uma 

relação entre os níveis de AF e aptidão aeróbia. 

Advém o facto, de que para além do factor idade a inactividade física é o maior 

factor de risco para a incapacidade funcional (Kalapotharakos et al., 2005). 

Assim e tendo por base os resultados dos diferentes grupos de intervenção por 

comparação com o GC, fica evidenciado o papel fundamental do EF 

estruturado que trabalhe especificamente estas componentes da ApF, e o da 

AF informal da rotina habitual diária. Reforçando o papel determinante da AF e 

em especial do EF, verificou-se que, contrariamente aos grupos de 

intervenção, nos idosos do GC a percepção da QV diminuiu 6,6%, enfatizando 

também a interdependência destas variáveis. 

Não se tendo observado alterações estatisticamente significativas nas variáveis 

cardiovasculares, verificamos que o CT e a glicemia aumentaram 

discretamente e o HDL diminuiu. Estando estas alterações associadas ao 

processo de envelhecimento (Spirduso et al., 2005), são relativamente comuns 

numa população deste tipo com um estilo de vida sedentário e com 

pluripatologia associada.  
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4.4 Destreino   

Para se conhecer quanto tempo se mantém o efeito benéfico do treino, que 

alterações funcionais ocorrem com o destreino e como isso afecta a saúde e a 

QV dos idosos, investigamos os efeitos do destreino. Para tal a ausência de AF 

formal e sistemática foi devidamente controlada no período de destreino, 

procurando conferir um maior rigor a esta análise. Alguns estudos indicam que 

as adaptações morfológicas e funcionais da AF podem desaparecer, mesmo 

após pequenos períodos de destreino, referindo que os níveis de força, 

flexibilidade e agilidade dos idosos em geral diminuem após um período de 12 

semanas de destreino, perdendo o efeito do treino num período de 10 semanas 

a 8 meses (Toraman, 2005). 

Relativamente à aptidão física e funcional, alguns estudos reportam uma 

acentuação da magnitude do destreino nos idosos entre as 6 e 12 semanas 

(Carvalho et al., 2008; Harris et al., 2007; Toraman e Ayceman, 2005), 

enquanto outros estudos referem a manutenção da ApF em algumas 

componentes por mais de 24 semanas (Hakkinen et al., 2000; Lemmer et al., 

2000). Pelo que, no presente estudo optou-se por um período de destreino que 

não fosse excessivamente longo, mas que nos pudesse indicar o efeito do 

destreino. 

Os resultados deste estudo demonstram que os ganhos observados no período 

de treino sofreram decréscimos significativos com a interrupção do treino. 

Tendo-se verificado que as implicações do destreino foram mais evidentes nos 

grupos de EF na componente da flexibilidade inferior à qual no grupo de TA se 

associa a força inferior e agilidade/equilíbrio dinâmico.  

No entanto, será importante referir que, neste estudo, a agilidade/equilíbrio 

dinâmico foi a única componente que no grupo de TA, após 3 meses de 

destreino, reverteu a sua performance para valores inferiores ao pré-treino. 

Também Toraman (2005), comparando períodos curtos e longos de destreino, 

verificaram melhorias significativas na agilidade/equilíbrio dinâmico, após 9 

semanas de treino com exercícios para as diversas componentes da ApF, 

tendo sido suficiente o período de 6 meses de destreino para provocar uma 
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diminuição significativa na agilidade/equilíbrio dinâmico. Porém, em 

discordância Carvalho et al. (2008) não verificaram reduções significativas 

nesta componente após 3 meses de destreino.  

A literatura refere que diversos factores podem afectar o desempenho funcional 

do sistema neuromuscular na interrupção do treino, tais como com a frequência 

e o nível de AF anterior, o tipo, a intensidade e a duração do treino prévio, a 

idade dos indivíduos e as AVD realizadas durante o período de destreino 

(Andersen et al., 2005; Hakkinen et al., 2000). Tal com refere Lemmer et al. 

(2000), verificamos que a idade afectou significativamente o comportamento de 

ganho e perda da ApF, tendo sido significativamente mais favorável nos 

sujeitos mais jovens. Também, os estudos de Toraman (2005) e Toraman e 

Ayceman (2005) evidenciaram que os idosos mais velhos (>74 anos) 

comparativamente aos mais novos apresentam maior redução no desempenho 

das capacidades funcionais após a interrupção da prática da AF, 

principalmente em períodos mais longos de destreino. Por outro lado, no 

presente estudo verificamos que a magnitude do efeito do destreino ocorreu 

independentemente do género, não se tendo verificado diferenças 

estatisticamente significativas entre os sexos, o que já fora descrito por Harris 

et al. (2007). 

Relativamente à potencial influência da intensidade do treino, Harris et al. 

(2007) observaram que a intensidade do treino prévio não afectou 

significativamente o comportamento da força muscular no período de destreino. 

Estes autores verificaram que o desempenho da força muscular diminuiu 

significativamente após as 6 semanas de destreino, tendo revertido para 

valores pré-treino. Já para Fatouros et al. (2005) a intensidade do treino prévio 

é a chave para maiores ganhos de força muscular e manutenção da mesma 

em períodos de interrupção do treino. Os resultados do estudo destes autores 

mostraram que o comportamento da força muscular, foi maior em todos os 

momentos (pós-treino e destreino de 24 semanas), no grupo que realizou o 

protocolo de maior intensidade (82% de 1RM).  
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Por sua vez, com protocolo de TF por nós desenvolvido, com 8 a 12 repetições 

a 60-65% de 1RM, observou-se que todas as componentes diminuíram após o 

destreino, sendo essa diferença estatisticamente significativa apenas para a 

flexibilidade inferior. Associadamente, verificou-se que a flexibilidade inferior 

diminuiu significativamente em ambos os grupos de EF, o que vai de encontro 

ao referido noutros estudos (Elliott et al., 2002; Toraman, 2005; Carvalho et al., 

2008). Este efeito acentuado na flexibilidade pode estar relacionado com 

ausência de estimulação desta componente durante o desuso, levando a que 

se perca facilmente esta capacidade. 

Analisando o efeito do destreino na flexibilidade, com um protocolo semelhante 

ao nosso TA, envolvendo diversas aptidões, inclusive para o desenvolvimento 

da flexibilidade, Toraman (2005) mostrou ganhos significativos após o treino, 

diminuindo o seu desempenho para valores pré-treino na flexibilidade inferior 

após 6 semanas de destreino. Por outro lado, no nosso grupo de TA 

diminuíram todas as componentes da ApF e com significado estatístico para a 

força e flexibilidade inferiores e agilidade/equilíbrio dinâmico. Assim, verificou-

se que o destreino teve um efeito mais acentuado na força e flexibilidade dos 

membros inferiores. Entre as possíveis explicações, especula-se que isso 

possa estar relacionado com o facto de terem sido estas as componentes que 

demonstraram maiores ganhos com o treino prévio. Contrariamente ao nosso 

estudo, Fatouros et al. (2005) observaram que a redução do desempenho da 

força foi semelhante para os membros superiores e inferiores.  

Tendo em conta as variáveis analisadas, torna-se difícil explicar a discrepância 

observada na ApF entre a parte superior e inferior do corpo, nesta pequena 

amostra e em resposta a este curto período de destreino. De igual modo, 

verificamos que também os idosos do GC diminuíram significativamente o seu 

desempenho na flexibilidade inferior após 1ano de follow-up. Podendo a perda 

de flexibilidade ser atribuída ao facto de os idosos participantes neste estudo 

serem fisicamente menos activos do que os de outros estudos, tendo em conta 

que se tratam de idosos previamente sedentários e com baixos níveis de ApF. 

Podendo isso estar, ainda, relacionado com o tipo de movimentos implicados 

no dia-a-dia destes idosos, com menor utilização dos músculos da extremidade 
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inferior, do que resulta maior deterioração, repercutindo-se na sua função 

(Kubo et al., 2003; Forrest et al., 2006).  

Neste contexto, destacam-se as medidas de desempenho funcional da região 

inferior do corpo por serem fortes predictores dos níveis de saúde e 

funcionalidade nos idosos, mesmo nos que têm menos dificuldades (Onder et 

al., 2002). Assim, e tendo em conta que os efeitos negativos do destreino 

reflectem-se na capacidade funcional dos idosos prejudicando a sua autonomia 

para realização das AVD, deve ser dada especial atenção à avaliação e 

manutenção da capacidade funcional dos membros inferiores (Rydwik et al., 

2004).  

No nosso estudo, a resistência aeróbia foi a componente que menos sofreu o 

efeito do destreino. Contrariamente, Toraman (2005) procurando aprofundar a 

análise do efeito do destreino na resistência aeróbia, observou uma diminuição 

significativa da distância percorrida no teste de “6-minutos de caminhada”, após 

6 semanas de destreino. Além disso, após 52 semanas de destreino, 

verificaram uma queda da distância percorrida para valores inferiores aos do 

momento pré-treino. Teixeira-Salmela (2005) observou também que 1 mês foi o 

tempo suficiente para que o desempenho cardiovascular diminui-se para níveis 

pré-treino, após um TF de 7 meses com exercícios resistidos para os membros 

inferiores. Uma vez mais, o tipo de avaliação realizada pode justificar a 

diferença entre os estudos. 

Paralelamente, no grupo de ES além de não verificamos aumentos 

significativos na ApF, também não sofreram perdas significativas após o 

período de destreino. Neste sentido, Michelin et al. (2008) realizaram um 

programa de mudança do estilo de vida, promovendo a prática de AF e 

orientação nutricional, durante 9 meses, estes autores apenas verificaram 

melhorias na resistência aeróbia, sem que se verificassem perdas significativas 

com o destreino de 1 mês. Do que se pode depreender que, o efeito das 

mudanças conseguidas com este tipo de intervenção resulta em pequenas 

transformações, mas que tendem a manter-se com o tempo. 
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Por outro lado, parece-nos importante reforçar que apesar de os níveis de AF 

diminuírem após o destreino, mantiveram-se significativamente superiores aos 

valores iniciais. Mostrando quão importante é o papel deste tipo de 

intervenções (TA, TF, ES) no sentido de se adquirir estilos de vida 

progressivamente mais activos. Acresce ainda que mesmo após o destreino, a 

QV dos idosos que participaram nas intervenções se manteve mais elevada do 

que no momento pré-treino comparativamente à dos seus pares que 

permaneceram sedentários (GC). Apontando que a melhoria da componente 

mental verificada no follow-up foi sustentada, mantendo-se significativamente 

elevada após o destreino. Em concordância com estes nossos resultados Wu 

et al. (2007) referem que o aumento dos níveis de AF estão relacionados com 

uma melhor QV, nomeadamente da componente mental e funcionalidade para 

as AVD.  

No que se refere as variáveis cardiovasculares, as melhorias observadas com 

as intervenções não sofreram alterações significativas, apesar de terem 

diminuído, após o destreino. Contudo, mantiveram-se com valores mais 

favoráveis que os pré-treino. Concretamente, o IMC que apenas diminuiu no 

grupo de TA, também diminuiu após o destreino, mantendo-se 

significativamente inferior aos valores iniciais. No grupo de TF o IMC aumentou 

com o destreino, o que poderá estar relacionado não só com a manutenção da 

massa muscular, tal como confirmado na percentagem de massa gorda, mas 

igualmente pela potencial influência, não controlada no presente estudo, da 

dieta alimentar.  
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4.5 Notas Finais 

De acordo com a metodologia utilizada e pela análise e discussão dos 

resultados em confronto com a literatura chegamos às seguintes conclusões: 

• Os idosos institucionalizados apresentam um baixo nível de instrução, uma 

grande percentagem de viuvez e um reduzido número de filhos; 

• Os homens são mais activos e referem melhor QV;  

• A AF correlaciona-se positivamente com a função física e negativamente 

com o tempo de institucionalização e dor corporal, no caso particular dos 

homens correlaciona-se também com as mudanças na saúde, desempenho 

físico e vitalidade; 

• Comparando com os valores de referência de Rikli e Jones (1999), com 

excepção para os testes de força e resistência aeróbia, particularmente nos 

homens, os nossos idosos demonstram desempenhos mais fracos nos testes 

que avaliam as componentes da flexibilidade e agilidade/equilíbrio dinâmico. 

O sexo feminino apenas se destaca positivamente nos testes de flexibilidade; 

• Após 1 ano de intervenção, os programas de EF melhoraram 

significativamente o nível de ApF, sobretudo a força e a flexibilidade no grupo 

de TF e a força e a flexibilidade inferiores, a resistência aeróbia e 

agilidade/equilíbrio dinâmico no TA. Pelo contrário, no GC verificou-se uma 

redução significativa da flexibilidade inferior, agilidade/equilíbrio dinâmico e 

resistência aeróbia; 

• O programa de TA (b=0,22), o nível de educação (b=0,05), a AF (b=0,01) e o 

tempo de institucionalização (b=-0,03) foram predictores da ApF; 

• A percepção da QV aumentou em todos os grupos de intervenção, contudo 

a sua componente física apenas aumentou significativamente no grupo TF; 

• Na predição da QV, após as intervenções, destacou-se o TA (b=5,86), 

seguido do TF (b=6,72) e por último o programa de ES (b=3,74). 

Associadamente, a percentagem de alteração: do IMC (b=1,52); da AFM 

(b=0,42); da agilidade/equilíbrio dinâmico (b=-0,49); da força corporal superior 

(b=4,96) e inferior (b=0,45) também foram predictores da QV; 
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• Os idosos que integraram os programas de EF evidenciaram melhorias nas 

variáveis cardiovasculares, sobretudo na tensão arterial, no CT e na glicemia 

no grupo de TF e HDL no grupo de TA; 

• As implicações do destreino foram mais evidentes nos grupos de EF na 

componente da flexibilidade inferior à qual se associa a agilidade/equilíbrio 

dinâmico e força inferior no grupo de TA. 

Como pontos fortes deste estudo podemos referir a inclusão de uma medida 

objectiva da AF; a duração de 15 meses de estudo com intervenções de 

promoção de saúde de 1 ano; e mais importante a oportunidade de comparar 

diferentes estratégias de intervenção, nomeadamente do TF, TA e ES.  

No entanto, este estudo apresenta algumas limitações importantes, tais como, 

a desigualdade e o pequeno número de sujeitos nos diferentes grupos; a 

ausência de um controlo efectivo da dieta alimentar bem como da AF durante o 

período de destreino, que são aspectos que poderão justificar muitos dos 

resultados do nosso estudo não apenas pela influência da sazonalidade 

(Plasqui e Westerterp, 2004) nos padrões de AF mas igualmente pelo papel 

determinante da alimentação em várias das variáveis por nós estudadas, 

nomeadamente na composição corporal e na saúde cardiovascular. Para além 

disso e apesar de serem uma medida objectiva, válida e frequentemente 

utilizada, os acelerómetros uni-axiais por nós usados no presente estudo têm a 

desvantagem de medir apenas o plano vertical (excluindo, por exemplo os 

movimentos dos trabalhos manuais). Finalmente, a principal limitação deste 

estudo é facto de os participantes seleccionados poderem não representar 

todos os idosos, em especial aqueles que são fisicamente dependentes e os 

que residem na comunidade. Novos estudos são necessários para se avaliar 

os efeitos imediatos e a longo prazo das intervenções, realizando avaliações 

sucessivas de modo a medir-se a mudança e evolução dos diferentes 

parâmetros avaliados.  

Apesar das limitações implicadas neste estudo, com este trabalho foi possível 

verificarmos que a QV dos idosos institucionalizados apresenta relações 

directas com a AF e ApF. Possivelmente, a AF ao reforçar a autonomia e 
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funcionalidade, melhorar os factores de risco das DCV e aumentar o contacto 

social poderá conduzir a uma melhor percepção de saúde, em todas as suas 

dimensões, em especial nas dimensões psicológicas, proporcionando uma 

melhoria da QV comparativamente com os idosos mais inactivos.  

Com base nos resultados obtidos e nos objectivos a que nos propusemos 

atingir, concluímos que os idosos podem beneficiar, com a prática regular e 

sistemática de EF de moderada intensidade, contribuindo positivamente para 

prevenir e/ou reverter as limitações funcionais e melhorar, em certa medida, o 

perfil de saúde cardiovascular. Para além disso, o programa de ES embora não 

tenha induzido melhorias significativas na ApF, composição corporal e 

indicadores de saúde cardiovascular, aumentou os níveis diários de AF. Neste 

sentido, com base nos nossos resultados e apesar das limitações inerentes a 

este estudo, julgamos que este tipo de intervenções constituem um contributo 

decisivo para o envelhecimento saudável e para a saúde pública em geral, 

sendo de destacar a sua importância, em particular nas instituições onde os 

idosos apresentam níveis de AF significativamente mais baixos, tornando-se 

passivos, até mesmo na realização das suas AVD.  

Paradoxalmente, o reconhecimento do impacto de diferentes regimes de treino 

e o seu valor na promoção de saúde funcional e cardiovascular não foi, ainda, 

plenamente analisado, será importante a replicação deste trabalho, validando-o 

do ponto de vista metodológico e de conteúdo, de modo a serem inferidas as 

devidas deduções. Sublinhe-se ainda a necessidade de serem realizados mais 

estudos, que contemplem outras variáveis não englobadas nesta pesquisa, 

como por exemplo a avaliação nutricional, o dispêndio calórico, a qualidade dos 

relacionamentos familiares e sociais, a participação na vida social e 

institucional, sendo portanto expressivas as potencialidades para o 

desenvolvimento de investigação neste domínio. 

Como conclusão deste estudo e tendo igualmente por base aquilo que está 

descrito na literatura, urge a necessidade de medidas que evitem o 

sedentarismo, procurando contrariar os riscos da perda de mobilidade e 

consequente autonomia, melhorando e potenciando ao máximo a QV dos 
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idosos, em particular daqueles que se encontram institucionalizados. Para tal, 

parece-nos importante referir que os idosos, nomeadamente os 

institucionalizados, devem ser avaliados regularmente, no sentido de serem 

identificadas alterações existentes e potenciais problemas em termos dos 

diferentes parâmetros da sua condição física e saúde, procurando melhorar e 

modificar os seus comportamentos. Consequentemente, deverão ser 

desenvolvidos programas específicos de EF que tendo por base os nossos 

resultados, devem assentar num protocolo de EF aeróbio integrando uma 

significativa componente de TF. Na realidade, se por um lado, foram 

observadas melhorias mais evidentes na generalidade dos parâmetros da ApF 

com o TA, por sua vez o TF foi mais efectivo a induzir melhorias significativas 

no perfil lipídico e lipoproteico nos sujeitos desta amostra.  

Tendo-se em conta que um estilo de vida sedentário é muito agressivo para a 

saúde e QV das pessoas idosas, pelos elevados custos decorrentes do 

aumento da prevalência de incapacidade e morbilidade dos idosos, a promoção 

da AF/EF constitui uma prioridade do ponto de vista político, comunitário e da 

saúde. O que gera uma série de necessidades concretas em matéria de AF 

que muito poucas instituições e organizações, hoje em dia, são capazes de 

entender e assumir. Neste sentido, o nosso contributo passa por consolidar o 

valor da prática regular de EF e mesmo de programas de ES, como um 

elemento essencial para a melhoria da QV nos centros de acolhimento para 

idosos institucionalizados (Burton e Paglia, 1995; Byberg et al., 2001). 

A nosso entender, face a esta problemática requer-se, primeiro estabelecer 

uma série de acções concretas para promover, comunicar e difundir os efeitos 

positivos da prática regular de AF/EF, educando a população e em continuação 

desenvolver programas de intervenção efectivos, estabelecendo controlos 

rigorosos e individualizados para garantir a segurança dos participantes, com 

uma efectiva atenção às suas particularidades durante o desenvolvimento dos 

mesmos.  

Uma outra consideração final prende-se com a evidente necessidade de se 

investir na assistência preventiva e da realização de estudos de eficácia dessas 
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intervenções. Para esse fim, e tendo em conta a escassez de recursos, 

deverão ser articulados o sistema de prestação de cuidados de saúde e as 

redes de apoios locais e nacionais. O primeiro passo começa pela informação 

dos benefícios da AF/EF e serviços disponíveis, tendo em conta que as 

pessoas só podem fazer escolhas e tomar decisões correctas se disposerem 

de informação credível. Apesar de não haver evidência que a oferta de 

informação tenha efeito protector na QV e saúde, parece-nos, face aos 

resultados do nosso estudo, que esta medida, apesar de não ser suficiente é 

importante. Aos profissionais das instituições deverá ser facultada formação 

específica para uma intervenção activa na promoção da AF/EF, como seja a 

criação de condições que facilitem aos idosos a realização das suas AVD. 

Assim, a prática de AF deve ser fomentada em todos os idosos e não apenas 

nos fisicamente mais capazes, tendo em conta que mesmo os idosos com 

grandes limitações funcionais beneficiam significativamente com a adopção de 

um estilo de vida activo, sendo que os benefícios são ainda mais exuberantes 

através de programas de treino adequados e adaptados às suas capacidades e 

limitações.  

Neste sentido, extrapolando os nossos resultados, parece-nos que seria 

determinante que houvesse mais meios, financiamento e uma intervenção mais 

visível a nível político e institucional que possibilitem e favoreçam a divulgação 

e operacionalização desta problemática. 
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