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Resumo  

O presente estudo teve como objectivo avaliar a contribuição de 

diferentes programas de exercício físico, realizados quer em meio terrestre 

(ginástica de manutenção/caminhada – GGM e musculação - GM) quer em 

meio aquático (hidroginástica – GH), no equilíbrio, força muscular e medo de 

cair, como factores determinantes do risco de quedas.  

Para este estudo transversal, foram avaliados 53 idosos (média de 

idades de 71,74±4,42 anos) divididos por três grupos em análise: GH (n = 16), 

GM (n = 17) e GGM (n = 20). Os instrumentos utilizados foram o 30-sec Chair 

Stand para avaliar a força muscular dos membros inferiores, a Falls Efficaçy 

Scale International (FES-I) para avaliar o medo de cair, a escala de Equilíbrio e 

Mobilidade de Tinetti (EMT) e o teste 8-foot Up-and-Go para avaliar o equilíbrio. 

Por forma a controlar variáveis confundidoras, foram ainda avaliados os níveis 

de actividade física através de acelerómetros e as variáveis socioeconómicos, 

dados clínicos e medicamentosos através de um questionário.  

Assim, os principais resultados obtidos no nosso estudo foram os 

seguintes: (i) o GM apresenta diferenças significativas e superiores de força 

muscular (p = 0,024), equilíbrio (p = 0,020) e medo de cair (p = 0,012) face ao 

GH; (ii) o GGM apresenta diferenças significativas e superiores de equilíbrio (p 

= 0,013) face ao GH; (iii) não se registou qualquer diferença significativa entre 

os grupos quanto à incidência de quedas; (iv) no que diz respeito às 

correlações encontradas, verifica-se que entre todos os factores de risco de 

quedas inseridos no nosso estudo (força muscular, equilíbrio e medo de cair) 

se registou correlações ligeiras a moderadas (0.40≤ r <0.70).  

Da análise dos resultados emergem as seguintes conclusões: todos os 

programas de exercício físico estudados apresentam um papel determinante 

para uma redução do risco de quedas e da sua incidência, no entanto as 

actividades desenvolvidas no meio terrestre, em especial a musculação, 

parecem ser as actividades mais indicadas para a redução do risco de quedas. 

Palavras-chave: IDOSOS, QUEDAS, EQUILÍBRIO, FORÇA, MEDO DE CAIR, 

EXERCÍCIO FÍSICO. 
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Abstract 

This study aimed to evaluate the contribution of different exercise 

programs, realized on land (maintaining gym/ walk – GGM and bodybuilding – 

GM) and water (water aerobics – GH), in the balance, muscle strength and fear 

of falling, as determinants of risk of falls. 

For this cross-sectional study, were evaluated 53 subjects (mean age 

71.74 ± 4.42 years) divided into three groups for analysis: GH (n = 16), GM (n = 

17), and GGM (n = 20). The instruments used were the 30-sec Chair Stand to 

evaluate the muscle strength of lower limbs, the Falls Efficacy Scale 

International (FES-I) to assess fear of falling, the scale of the Tinetti Balance 

and Mobility (EMT) and 8-foot Up-and-Go test to assess the balance. In order 

to control confounding variables were also assessed of physical activity using 

accelerometers and socioeconomic variables, clinical and medication data 

through a questionnaire. 

Thus, the main results obtained in our study were: (i) GM presents 

significant and above differences in muscle strength (p = 0.024), balance 

(p = 0.020) and fear of falling (p =0.012) compared to GH; (ii) the GGM presents 

significant and higher differences of balance (p = 0.013) compared to GH; 

(iii) there was no significant difference between groups in the incidence of falls; 

(iv) with respect to correlations, it appears that among all risk factors for falls 

included in our study (muscle strength, balance and fear of falling) there was 

mild to moderate correlations (0.40 ≤ r <0.70). 

From data analysis the following conclusions emerge: all exercise 

programs studied have a decisive role in reducing the risk of falls and their 

impact, however, the activities on land, especially weight training, appear to 

be activities most suitable for reducing the risk of falls. 

Keywords: ELDERLY, FALLS, BALANCE, STRENGTH, FEAR OF FALLING, 

PHYSICAL EXERCISE 
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Résumé 

Cette étude a eu comme objectif évaluer la contribuition de différents 

programmes d’exercices physiques, réalisé sur la terre (gymnastique de 

manutation/marche – GGM et de musculation – GM) et aquatique 

(aquagymnastique – GH), l’équilibre, la force musculaire et peur de tomber, en 

tant que déterminants du risques de chutes. 

Pour cette étude transversale 53 sujets (âge moyen de 71,74+4,42 ans) 

ont été évalués et divisées en trois groupes pour l’analyse: GH (n = 16), GM (n 

= 17) et GGM (n = 20). Les instruments utilisés ont été le président 30-sec 

Chair Stand d’évaluer la force musculaire des membres inférieurs, la Falls 

Efficacy Scale International (FES-I) pour évaluer la peur de tomber, l’échelle de 

la balance Tinetti et la mobilité (EMT) et le test 8-foot Up-and-Go pour évaluer 

l’équilibre. Afin de contrôler les variables confondantes, ont également évalué le 

niveau d’activité physique en utilisant les accélromètres et les variables socio-

économiques, les données cliniques et les médicaments par le biais 

d’unquestionnaire. 

Ainsi, les principaux résultats obtenus dans notre étude ont été les 

suivants: (i) le GM présente des différences significatives et supérieures de la 

force musculaire (p= 0,024), de l’équilibre (p =0,020) et la peur de tomber (p= 

0,012) par rapport à la GH; (ii) la GGM présente des différences significatives et 

d’équilibre plus élevé (p = 0,013) par rapport à la GH; (iii) il n’y avait pas de 

différence significative entre les groupes dans l’incidence des chutes; (iv) à 

l’égard de corrélations, il apparaît que, parmi tous les facteurs de risque de 

chutes inclus dans notre étude (la force musculaire, l’équilibre et la peur de 

tomber), il a été d’intensité légère à modérée corrélations (0,40≤ r ≥0,70).  

De l’analyse des données les les conclusions suivantes se dégagent: 

tous les programmes d’exercices étudiés ont un rôle décisif dans la réduction 

du risque de chutes et de leur impact, mais les activités développées sur la 

terre, la musculation en particulier, semblent être les activités les plus 

appropriées pour la réduction du risque de chutes. 

Mots-clés: PERSONNE ÂGÉE, CHUTES, EQUILIBRE, FORCE, PEUR DE 

TOMBER, EXERCICE PHYSIQUE. 
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I - Introdução  

1.1 – Pertinência e âmbito do estudo 

Hoje em dia, a sociedade moderna assiste a um envelhecimento 

acentuado da população mundial, não se prevendo que num futuro próximo 

esta situação reverta, antes pelo contrário, segundo dados da Organização das 

Nações Unidas (ONU, 2000) prevê-se que nos países desenvolvidos (onde se 

inclui Portugal) entre 1950 e 2050 o número de idosos aumente de 12% para 

32,5% da população, situação idêntica para os países em desenvolvimento 

onde se prevê que aumente de 6,4% para 26%. Estes dados tem levado a 

comunidade científica a estudar o processo de envelhecimento dos seres 

humanos, bem como as suas consequências.  

Com o avançar do processo de envelhecimento vão-se registando 

alterações no organismo dos seres humanos, tais como, alterações das 

funções pulmonares, cardiovasculares, neurais, endócrinas, particularidades 

das funções cognitivas e psicossociais, e declínio físico geral, com redução das 

capacidades físicas como a força e potência muscular, resistência aeróbia, 

flexibilidade, coordenação e equilíbrio entre outros (Rickly & Jones, 1999; 

Herdman, 2002; Spirduso et al., 2005). Todas estas alterações levam, em 

muitos casos, à perda de autonomia e independência do idoso (Okuma, 2000; 

Matsudo & Matsudo, 2000). Segundo Lajoie et al. (2004) para além das 

alterações próprias da idade e/ou desuso, no envelhecimento surgem doenças 

degenerativas a nível ósseo e articular, diminuição das capacidades sensoriais 

auditivas, visuais e somatosensoriais e deficiências ao nível da irrigação 

cerebral, limitando a capacidade para o idoso se equilibrar.  

Todos estes factores reflectem-se num dos grandes problemas descritos 

na literatura que surgem com o avançar do processo de envelhecimento, que 

são as quedas (Carter et al., 2001). Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2007), a queda não é mais que ― vir a inadvertidamente ficar no solo ou 

em outro nível inferior, excluindo mudanças de posição intencionais para se 

apoiar em móveis, paredes ou outros objectos ‖. Este tipo de acidentes atingem 
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o ser humano ao longo da sua existência, no entanto é na terceira idade que se 

verifica um aumento colossal deste tipo de acidentes bem como das suas 

consequências (Lajoie et al., 2004). Assim verifica-se que em cada ano, cerca 

de 30% dos idosos sofrem uma queda e cerca de 15% sofre pelo menos duas 

quedas (Hawk et al., 2006; Peeters et al., 2007) sendo a 2ª causa de morte 

acidental em todo o mundo (OMS, 2010) e cujas consequências constituem a 

6º causa de morte entre esta faixa etária (Edelberg, 2001), isto para além das 

consequências em termos de morbilidade e deterioração funcional dos idosos, 

que tanto afectam a qualidade de vida do idoso e a sua independência (Anand 

et al., 2003).  

Outro grande problema que advém deste tipo de acidentes é que as 

quedas são também uma das principais causas de lesão relacionada com a 

hospitalização dos idosos (Akyol, 2007), sendo que 20% encontram-se 

hospitalizadas após um período de um ano, ou então já morreram (OMS, 

2004). Este facto reflecte um grande problema para os sistemas de saúde dos 

vários países, onde por exemplo, nos Estados Unidos da América (E.U.A.), a 

despesa directa anual derivada de todos estes internamentos ultrapassa os 19 

biliões de dólares (Stevens et al., 2006).  

Verificada a incidência deste tipo de acidentes, bem como das suas 

consequências, torna-se essencial estudar mecanismos que contribuam para 

uma diminuição da sua prevalência e das suas consequências. Muitas 

organizações têm verificado que o aumento da prática de actividade 

física/exercício físico (AF/EF) encontra-se relacionado com um menor risco de 

quedas e da sua incidência (American College of Sport Medicine (ACSM), 

1998; U. S. Department of Health and Human Services, 2002; National Public 

Health Partnership, 2005). Entre os benefícios que a AF/EF parecem 

proporcionar no combate a esta problemática encontram-se o reforço muscular 

nos membros inferiores e região lombar, melhoria dos reflexos, da velocidade e 

qualidade da marcha (Dias & Duarte, 2005), da mobilidade, da flexibilidade, da 

sinergia motora das reacções posturais, equilíbrio e coordenação, para além da 

manutenção do peso corporal (Shephard, 2002; Spirduso et al., 2005). 
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Adicionalmente tem sido descritos benefícios tais como a manutenção e/ou 

aumento da densidade mineral óssea, diminuição do risco de doenças 

cardiovasculares (Spirduso et al., 2005), redução do medo de cair (Santos, 

2008), diminuição da medicação administrada (Farinatti & Monteiro, 2008), bem 

como na redução da incidência de quedas (Gregg, 2000). 

Todavia, apesar dos inúmeros benefícios observados nos diferentes 

estudos, ainda não é clara a dose-resposta recomendada em termos do 

exercício físico, em particular nos escalões etários mais velhos sobre a 

problemática das quedas. 

Assim e tendo por base estes argumentos, parece ser importante 

verificar que tipo de actividades/programas de AF/EF (designadamente 

actividades generalizadas e com enfoque multicomponente, seja em meio 

terrestre como a ginástica de manutenção/caminhada, seja em meio aquático 

como a hidroginástica e outra actividade de maior especificidade como a 

musculação), contribuem mais marcadamente para uma redução da incidência 

de quedas e dos seus factores de risco, nomeadamente sobre a força muscular 

dos membros inferiores, equilíbrio e medo de cair em indivíduos idosos. 

 

1.2 – Estrutura do estudo 

 No capítulo I procedeu-se à introdução geral ao tema, analisando a 

temática em estudo bem como a sua pertinência. 

 O capítulo II contem a revisão da literatura no sentido de contextualizar o 

tema e os objectivos do estudo, sendo abordado o conceito de idoso, 

dados epidemiológicos e alterações associadas ao processo de 

envelhecimento, a problemática das quedas na terceira idade, sua 

epidemiologia e factores de risco, os benefícios da actividade 

física/exercício físico para a terceira idade em geral e em particular para a 

prevenção de quedas em idosos, abordando mais especificamente o tipo 

de programas de exercício físico, nomeadamente a musculação, a 

hidroginástica e ginástica de manutenção/caminhada. 
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 O capítulo III formula os objectivos do estudo, bem como as hipóteses que 

o suportam. 

 O capítulo IV discursa sobre o material e métodos utilizados, constando os 

procedimentos de selecção da amostra e da recolha de dados, 

caracterização da amostra, procedimentos metodológicos e procedimentos 

estatísticos utilizados no nosso estudo. 

 No capítulo V analisou-se os resultados da investigação. 

 No capítulo VI procedeu-se à discussão dos resultados, interpretando e 

confrontando os resultados com o estado da literatura actual nacional e 

internacional.   

 O capítulo VII remete-nos para as principais conclusões do nosso estudo. 

 O capítulo VIII indica algumas sugestões para futuras investigações no 

âmbito desta temática.  

 No capítulo IX podemos verificar todas as referências bibliográficas por nós 

consultadas para a realização deste estudo. 

 Por fim, no capítulo X são representados os anexos utilizados no decorrer 

da investigação e que achamos ser pertinentes juntar ao estudo. 
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II – Revisão da Literatura  

 

2.1 – Idoso, envelhecimento e tendências demográficas 

 

2.1.1 – Dados epidemiológicos  

O envelhecimento da população mundial é uma realidade bastante 

focada na sociedade moderna. De facto nos países desenvolvidos entre 1950 e 

2050 espera-se uma redução do número de jovens de 27% (219 milhões) para 

15% (173 milhões) da população e um aumento do número de idosos de 12% 

(97 milhões) para 32,5% (375 milhões) da população. Já nos países em 

desenvolvimento espera-se que no mesmo período o número de jovens irá 

aumentar em número total, subindo de 650 milhões para 1,5 biliões, mas a sua 

percentagem, irá decrescer de 38% para 20% da população, esta situação 

deve-se principalmente ao grande aumento do número de idosos, que em 

termos percentuais irá aumentar de uns 6,4% (110 milhões) em 1950 para 

representar cerca 26% (1,6 biliões) da população em 2050 (ONU, 2000).  

Nas últimas décadas tem-se verificado um aperfeiçoamento das 

condições de saneamento ambiental e controle de doenças infecciosas, o que 

juntamente com a melhoria da tecnologia médica, promoção e educação para a 

saúde, melhorias ao nível da nutrição e condições sociais, resulta num 

aumento da expectativa de vida do ser humano, devido a um menor número de 

óbitos de jovens e adultos de meia-idade (Hebert, 1997). Expectativa essa, que 

pode ser verificada na União Europeia a 27 estados membros (EU-27), (no qual 

se apresenta Portugal) onde a esperança média de vida localiza-se em 75,2 

anos no sexo masculino e em 81,5 anos no sexo feminino (Eurostat, 2009). 

O envelhecimento acentuado da população a nível mundial, tanto nos 

países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, é proveniente de 

dois grandes factores, o decréscimo constante da natalidade e o aumento 

progressivo da esperança média de vida, factores que estão cada vez mais 



 

 
6 
 

patentes na sociedade, em detrimento de altos níveis de mortalidade e 

fecundidade, que eram perceptíveis nos tempos passados (Faustino, 1999; 

ONU, 1999 - 2000), tornando assim impossível substituir gerações (Llano et al., 

2002), e convertendo a pirâmide populacional, ficando mais volumosa no seu 

vértice e mais achatada na sua base (Llano et al., 2002). No final da década de 

60 a taxa de natalidade encontrava-se nos 5.0, com o passar dos tempos essa 

taxa tem vindo a decrescer passando nos tempos modernos a situar-se nos 1,6 

nos países desenvolvidos, situando-se abaixo do limite inferior para substituir 

gerações que está calculado nos 2,1 (Annualia, 2006/2007).  

Os idosos estão cada vez mais representados na sociedade, sendo que 

hoje em dia representam uma grande fatia de toda a população mundial e 

esperando-se que este acréscimo não vá abrandar em tempos futuros. 

Segundo previsões da Organização das Nações Unidas, em 2025 haverá mais 

de 800 milhões de idosos (OMS, 1998) e em 2050 os indivíduos com uma 

idade superior a 60 anos irão ultrapassar o número de jovens com menos de 

15 anos, os idosos com idades superiores a 80 anos vão se multiplicar por seis 

e os centenários (superiores a 100 anos) irão ser 16 vezes mais que 

actualmente. 

 Na EU-27 os idosos representam 17% da população total (2007), o que 

assinala um aumento significativo na última meia centena de anos, já que em 

1960 este grupo representava 10% da população. Esta evolução não parece 

que se vá estagnar, havendo projecções que em 2060 aumente dos actuais 

17% para um valor a rondar os 30%, o que espelha um aumento de 67,9 

milhões de idosos, já que em 2007 eram 83,6 milhões e em 2060 espera-se 

que sejam 151,5 milhões em toda a EU-27 (Eurostat, 2009).   

Relativamente à população idosa residente em Portugal, ou seja, todos 

os indivíduos com uma idade igual ou superior a 65 anos de idade, em 16 anos 

este grupo passou de representar 14% da população (1.328.036 indivíduos) 

para passar a representar 17,6% (1.787.344 indivíduos), isto num país com 

uma população total de 10.627.250 indivíduos (Alto Comissário da Saúde, 

2008), prevendo-se que continue a aumentar e que chegue aos 28,8% da 
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população em 2040 segundo projecções do Instituto Nacional de Estatística 

(INE) (2009). Para termos a noção da velocidade a que se verifica o 

envelhecimento da população no nosso país, em 1960 esta faixa etária 

representava 8% da população, o que equivale a 700 000 mil idosos, metade 

do que se verifica actualmente, ou seja, em 50 anos a população idosa 

residente em Portugal mais que duplicou, apresentando um incremento de 

140%, contrariamente os jovens apresentam um decréscimo de 36% (INE, 

2002). Associado a esta situação verifica-se um aumento da esperança média 

de vida, que em 1971 se situava nos 67 anos, em 1985 já era de 70 anos no 

sexo masculino e 77 anos no sexo feminino, em 1997 encontrava-se nos 77 

anos com uma razão de 1 para 1, esperando-se ainda um aumento de 4 anos 

neste parâmetro até 2025 (OMS, 1998). Actualmente em Portugal o 

envelhecimento da sociedade é tão elevado que por cada 100 jovens (0 aos 14 

anos) existem 115 idosos (INE, 2009), não só devido ao aumento de idosos 

mas também devido a uma diminuição da população jovem (0 aos 14 anos), 

que passou de representar 37% da população em 1960 para representar 30% 

no ano 2000 (INE, 2001). 

 

2.1.2 – Processo de envelhecimento 

Para Spirduso et al. (2005) o envelhecimento pode ser relatado como 

um processo ou conjunto de processos, inerentes a todos os seres vivos, 

expressando-se pela perda da capacidade de adaptação do organismo aos 

factores de stress internos e externos e pela diminuição da funcionalidade, 

estando associado a alterações físicas e fisiológicas. Hebert (1997) define que 

o envelhecimento é um processo de mudança progressivo de estrutura 

biológica, psicológica e social dos indivíduos, desenvolvendo-se ao longo da 

vida e iniciando-se ainda antes do nascimento. Já para Roberto (1994) é uma 

perda progressiva e irreversível da capacidade de adaptação do organismo às 

condições ambientais. Já Greider & Blachburn (1985), definem que o 

envelhecimento é um processo de desgaste de energia vital ao longo da nossa 

vida, e o envelhecimento orgânico no seu todo acontece devido à perda de 
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células somáticas com o passar do tempo sem serem substituídas por novas, 

tal como acontece na juventude. Ou seja, o envelhecimento reflecte o estado 

de equilíbrio entre as agressões que sofremos diariamente e a própria 

capacidade de adaptação e reparação.  

Santos (Cit. por Mazo et al., 2001), refere que o envelhecimento pode 

ser subdividido em quatro tipos: envelhecimento intelectual, quando o indivíduo 

apresenta dificuldades de memória e atenção; envelhecimento biológico, que é 

um processo continuo e varia de pessoa para pessoa; envelhecimento social, 

que está ligada á capacidade de produção do ser humano; envelhecimento 

funcional, quando um individuo depende de outros para realizar as tarefas 

diárias e necessidades básicas. Outros autores, por sua vez têm efectuado 

outra divisão para o processo de envelhecimento. Por exemplo Holloszy 

(1988), divide-o em envelhecimento primário e secundário, já Neri & Cachioni 

(1999) vão mais longe e dividem-no em três, acrescentando o envelhecimento 

terciário, para estes autores o envelhecimento primário são as mudanças 

irreversíveis, progressivas e universais (não patológicas), o envelhecimento 

secundário caracteriza-se pelo maior tempo de vida e maior exposição a 

factores de risco que levam a doenças decorrentes do estilo de vida, bem como 

as mudanças relacionadas com a idade por factores intrínsecos de 

degeneração, e finalmente o envelhecimento terciário que é o declínio terminal 

em idades mais avançadas.  

Existem diversificadas teorias do envelhecimento, sendo que, de uma 

forma muito genérica, por norma, são caracterizadas em teorias genéticas, 

teorias de agressão e teorias de desequilíbrio gradual (Spirduso, 1996). 

Variados autores, entidades e organizações têm se esforçado para encontrar 

uma definição de envelhecimento, no entanto e apesar de todas elas, em 

conjunto, nos elucidarem sobre a complexidade deste processo, elas não são 

suficientemente abrangentes.   

Numa perspectiva popular o envelhecimento tem por bases um conjunto 

de alterações morfológicas dos indivíduos, como o aparecimento de rugas, 

cabelos brancos, menopausa, infertilidade, queda de cabelo e perda de 
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funções cognitivas, físicas e sociais, no entanto o conhecimento e 

desenvolvimento científico veio mudar esta concepção, verificando que o 

envelhecimento é muito mais do que isto. 

Com o avançar deste processo, o ser humano depara-se com um 

conjunto de alterações que estão associadas ao processo de envelhecimento, 

como alterações das funções pulmonares, cardiovasculares, neurais, 

endócrinas, particularidades das funções cognitivas e psicossociais, e declínio 

físico geral, como a força, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e habilidades 

específicas, o que tudo somado leva em muitos casos à perda de autonomia e 

independência do idoso (Matsudo & Matsudo, 2000; Okuma, 2000). Herdman 

(2002) refere que as alterações mais significativas do processo de 

envelhecimento são ao nível: músculo-esquelético, neurológico, vestibular, 

cardio-respiratório, visual, cognitivo e proprioceptivo. Já Rickly & Jones (1999), 

demonstraram no seu estudo que as alterações fisiológicas e motoras 

resultantes do processo de envelhecimento entram em declínio com o passar 

dos anos, verificando-se uma diminuição do desempenho em todas as 

variáveis da aptidão física dos idosos. Em suma, o envelhecimento pressupõe 

um conjunto de alterações físicas, psicológicas e sociais (Baker & Martin, 

1994), originando uma perda progressiva das capacidades do ser humano, que 

coloca em causa a qualidade de vida do idoso (Kallinen & Markker, 1995), 

alterações essas, relacionadas com a idade per si e igualmente relacionadas 

com doenças crónicas, mas principalmente com o desuso das funções 

fisiológicas (Spirduso & Gilliam, 1991).  

Apesar de todas estas alterações que o ser humano se depara com o 

processo de envelhecimento, existem muitos comportamentos e atitudes que 

têm sido referenciados como potenciais cooperantes no retardar do 

envelhecimento. Entre outras, o cumprimento de uma dieta alimentar 

equilibrada, não fumar, ausência de stress, abstenção de álcool e drogas, bons 

hábitos de sono e prática regular de actividade física (AF) assumem particular 

destaque (Spirduso et al., 2005). Este último revela-se de particular 

importância, na medida em que variados estudos tem demonstrado que o 
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envelhecimento pode ser acelerado ou retardado, conforme somos sedentários 

ou activos respectivamente (Rikli & Jones, 1998; Toraman et al., 2004; 

Cassiano et al., 2005; Franchi & Junior, 2005; Spirduso et al., 2005). 

É certo que o processo de envelhecimento leva a um declínio das 

funções do ser humano, causando muitas complicações na vida do idoso, mas 

essas complicações tornam-se ainda mais graves quando se associa a 

inactividade física e o desuso das funções fisiológicas a todo este processo.  

Para além destas variações do estilo de vida, existem muitas mais 

variáveis que determinam a velocidade do processo de envelhecimento, como 

o sexo, cultura, educação, grupo étnico e condição sócio económica (Spirduso 

et al., 2005). Assim não devemos olhar para o envelhecimento apenas como 

uma questão individual ou colectiva, mas como uma junção das duas, onde 

interferem factores próprios de cada pessoa humana como os factores 

genéticos e biológicos e factores de uma vida colectiva que afectam o ser 

humano de forma geral, como os factores ambientais, culturais e sociológicos 

(Guralnik et al., 2003; Rocha, 2003).   

Perante tudo isto podemos afirmar que o envelhecimento não é igual no 

homem e na mulher, no seio da família ou de modo solitário, casado, solteiro 

ou viúvo, com ou sem filhos, num ambiente urbano ou rural, dentro de vários 

níveis económicos e sociais, no país de origem ou no estrangeiro, de modo 

activo ou inactivo (Ministério da Saúde, 1998). 

Para Siegel (1995) e Thoumie (1999) o envelhecimento e o declínio 

biológico verificado no envelhecimento inicia-se aproximadamente a partir dos 

30 de idade, no entanto é difícil definir uma idade certa em que este processo 

se inicia e se verifica o declínio biológico, segundo afirma Levet-Gautrot & 

Fontaine (1987), ―não existe uma entrada na velhice e sim entradas diferentes 

e sucessivas‖, pois cada indivíduo reage de forma única ao avanço da idade. 

Desta forma indivíduos com a mesma idade cronológica podem apresentar 

níveis de envelhecimento completamente distintos.  
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Tal como existem diferentes ritmos de envelhecimento entre os 

indivíduos da mesma espécie, também existem diferentes ritmos de 

envelhecimento dentro do próprio organismo. É certo que o processo de 

envelhecimento afecta todo o organismo, mas este não envelhece 

uniformemente, existindo aparelhos ou sistemas mais velhos que outros dentro 

do mesmo organismo (McArdle et al., 1991; Spirduso et al., 2005). Estas 

regressões a ritmos diferenciados dentro do próprio organismo são devido às 

diferenças genéticas, doenças e ritmos distintos do envelhecimento fisiológico 

e biológico de cada sistema (Spirduso et al, 2005).  

Em suma, o envelhecimento é um fenómeno natural de todo o ser vivo, 

faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento humano e é vitalício, 

ou seja, não se inicia numa idade específica, como aos 60 ou 70 anos, mas 

logo no primeiro sinal de vida do ser humano. É um processo lento, dinâmico e 

progressivo que engloba um somatório de alterações psico-sociais, bio-

fisiológicas e morfológicas que se reflectem ao nível da saúde, autonomia, 

funcionalidade e morbilidade do ser humano. Tudo isto leva a uma diminuição 

das capacidades de execução das tarefas diárias e adaptação do indivíduo ao 

meio ambiente, ocasionando uma maior incidência de processos patológicos 

que terminam por levar o idoso á morbilidade e morte (Carvalho & Papoléo, 

2000). 

 

2.1.3 – Idoso  

 Existem três conceitos distintos a considerar quando procuramos definir 

o que é um idoso na sociedade moderna, o conceito relacionado com a idade 

cronológica, o conceito da idade biológica e por último o conceito da idade 

psicológica (Spirduso et al., 2005). O primeiro conceito ligado à idade 

cronológica corresponde à idade oficial do indivíduo, e corresponde ao número 

de anos desde o nascimento do sujeito, o conceito ligado à idade biológica está 

relacionado com o estado orgânico e funcional dos diferentes órgãos, 

aparelhos e sistemas e a idade psicológica que nada tem a ver com a idade 
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oficial e o estado orgânico, mas com o seu estado psicológico (Spirduso et al., 

2005).   

 Segundo a OMS (1997), idoso é todo e qualquer individuo que apresente 

uma idade igual ou superior a 65 anos de idade em países desenvolvidos, e 

com uma idade igual ou superior a 60 anos de idade em países em 

desenvolvimento. Sendo Portugal um dos países considerados desenvolvidos, 

o idoso no nosso país é todo o indivíduo que apresente uma idade igual ou 

superior a 65 anos de idade.  

 Dentro desta faixa etária existem ainda muitos estudiosos e 

organizações que dividem em diferentes patamares os indivíduos com idades 

superiores a 65 anos, não os classificando a todos como idosos, quer tenham 

65 ou 90 anos de idade. Para a OMS (1998) existem 3 patamares distintos 

dentro do que designamos idoso, classificando como idoso todo o indivíduo 

com idades compreendidas entre os 60/65 anos até aos 74 anos, velho dos 75 

aos 90 anos e grandes velhos com mais de 90 anos. Já para Spirduso (1995), 

existem quatro patamares com diferentes designações, dos 65 aos 74 anos 

são considerados idosos jovens, dos 75 aos 84 anos idosos, dos 85 aos 99 

anos em idosos – idosos e finalmente extremamente idosos, aqueles que têm 

mais de 100 anos.     

Mas o tornar-se idoso está dependente de vários factores que estão 

muito para além de simples e elementares patamares cronológicos. O idoso é 

um ser humano que por norma não apresenta grande vontade para se mover, 

adoptando um estilo de vida sedentário, esta situação tem criado um protótipo 

físico debilitado entre a sociedade como um ser com diversos problemas 

cardiovasculares, rigidez torácica, elevados índices de massa gorda, vícios 

posturais anormais, hipertensão, diabetes, osteoporose, entre muitos outros 

problemas, debilidades e patologias (DGS, 2004; Spirduso et al., 2005; OMS, 

2007). Distinguir e caracterizar a pessoa idosa é assim uma tarefa complexa, e 

o grande desafio está em traçar um perfil do indivíduo que integre todo um 

conjunto de variáveis intervenientes. Como atrás exposto, a quantidade de 

definições e classificações de grupos etários é grande. Enquanto umas optam 



 

 
13 

 

por uma hierarquia exclusivamente cronológica como critério, outras valorizam 

a independência funcional, e outras, ainda, baseiam-se em critérios 

socioeconómicos. Mas independentemente dos conceitos é actualmente 

unânime que o envelhecimento está associado a uma série de alterações 

físicas, fisiológicas, psicológicas, cognitivas e sociais evidentes que se 

repercutem na saúde e qualidade de vida do idoso (Spirduso et al, 2005). 

Assim, atendendo às consequências do envelhecimento, a grande 

questão que se coloca para o idoso é se o aumento da esperança média de 

vida atrás referenciado reflecte um período de doença e morbilidade ou, pelo 

contrário, espelha um período com qualidade de vida e uma vida saudável. 
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2.2 – Quedas  

 

2.2.1 – Quedas na terceira idade  

As quedas encontram-se hoje em dia como um dos maiores problemas 

da raça humana relativamente ao envelhecimento e ao aumento da idade, 

constituindo-se actualmente como um grande problema de saúde pública 

(Carter et al., 2001; Higuchi et al., 2004). Para a OMS (2007), queda é ― vir a 

inadvertidamente ficar no solo ou em outro nível inferior, excluindo mudanças 

de posição intencionais para se apoiar em móveis, paredes ou outros objectos ‖ 

já para Santos & Pereira (2003), ―a queda não é mais que a consequência, 

inevitável, da falência das reacções de correcção do equilíbrio, incapazes de 

contrair o que é a tendência natural na posição erecta por acção da gravidade‖. 

Por sua vez, Lord et al. (2001), definiram queda como ―a ida não intencional ao 

chão ou algum plano mais inferior‖. Todas as definições apresentadas 

elucidam-nos sobre o que é uma queda, mas o mais importante é saber-nos 

em que fases da nossa vida aparecem com maior frequência e conhecer a sua 

etiologia no sentido de a evitar e diminuir as suas consequências.  

Hoje em dia existem um conjunto alargado de evidências que apontam 

que as quedas atingem o ser humano nos dois extremos da vida, sendo na 

velhice que o homem enfrenta um considerável aumento do número de 

quedas, bem como, as consequências mais graves (Raina et al., 1999; Close et 

al., 2003; Jensen et al., 2003; Lajoie et al., 2004). De facto as mais recentes 

investigações (Woolacott, 1996; Niino et al., 2003; Carvalho et al., 2004; 

Fabrício et al., 2004) continuam a apoiar as conclusões de Sheldon (1950), que 

afirma que a incidência de quedas aumenta com a idade e é superior nos 

elementos do sexo feminino, no entanto a taxa de mortalidade devido às 

quedas é superior nos homens com idades superiores a 75 anos de idade. 

Segundo Condron & Hill (2002) as quedas são um problema comum 

associado ao envelhecimento, aspecto patente na elevada prevalência de 

quedas na terceira idade. Segundo os mesmos autores, no envelhecimento 
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surgem vários factores que podem condicionar esta elevada prevalência, tais 

como doenças degenerativas a nível ósseo e articular, diminuição das 

capacidades sensoriais, hipotensão postural e fraqueza muscular, que limitam 

a capacidade para o idoso se equilibrar.  

As quedas são um grande problema para o idoso, não só pela sua 

incidência mas principalmente devido às suas consequências de grande 

preocupação entre a comunidade idosa, pois levam a lesões que causam a 

perda da independência e mobilidade, comprometendo a sua saúde e 

qualidade de vida (Tinetti & Williams, 1998).   

Por norma, a literatura restringe as consequências das quedas 

fundamentalmente aos danos físicos que delas derivam, que de facto são 

perigosas, podendo levar a traumatismos cranianos, fracturas, luxações e 

mesmo à morte do idoso (Tinetti et al., 1990; Campbell et al., 1999; Cumming 

et al., 2000), mas os danos sociais e psicológicos podem ser tão dramáticos 

como os danos físicos. Na verdade as consequências sociais e psicológicas 

derivadas das quedas, principalmente das mais graves ou repetitivas, são 

muito nefastas para o idoso, como a perda da autonomia, ansiedade, 

depressão, medo de cair devido ao temor de novas quedas, auto limitação das 

actividades físicas e sociais, medo de sair à rua e de realizar as suas tarefas e 

actividades, culminando mesmo, não raras vezes, na necessidade de 

internamento em instituições ou lares (Tinetti et al., 1990; Campbell et al., 1999; 

Cumming et al., 2000). Ou seja, tudo isto cria um ciclo vicioso, pois a restrição 

das actividades conduz a uma diminuição da força muscular, principalmente 

nos membros inferiores, acentuando a diminuição do equilíbrio e a sua 

dependência e isolamento social, culminando com a institucionalização 

(Berger, 1995; Sguizzatto, 1996; Yuaso, 1996;).   

 

2.2.2 – Epidemiologia de quedas em idosos  

 Todo o ser humano pode cair, mas conforme a idade vai aumentando o 

risco de quedas também aumenta (Woollacott, 1996), rondando os 20% entre 
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os idosos que apresentam uma idade superior a 65 anos e os 35% nos que 

possuem uma idade superior a 75 anos (Schuerman, 1998). Vários estudos 

apontam que 32% dos idosos com uma idade compreendida entre os 65 e os 

74 anos, 35% dos que têm entre os 75 e os 84 anos e 50% dos que 

apresentam uma idade cronológica superior a 85 anos, caem pelo menos uma 

vez no ano, e destas, metade cai repetitivamente (Tinetti et al., 1990), ou seja, 

entre os idosos o pico de incidência de quedas situa-se entre os 80 e os 90 

anos de idade (Woollacott, 1996). Outros dados que nos elucidam sobre esta 

problemática é que cerca de 1/3 da população idosa sofre quedas nas suas 

casas (Barraf et al., 1997; Pereira et al., 2001), em cada ano que passa (Tinetti 

& Speechley, 1998), e os idosos que já apresentam histórico de quedas estão 

mais propícios a cair novamente. De facto 2/3 dos idosos que sofrem uma 

queda, tornam a cair nos meses seguintes (OMS, 2004). Entre as quedas em 

idosos cerca de 75% acontecem nas próprias habitações, instituições, no meio 

circundante ou por escorregarem na rua (Tinetti, 1994). De forma sucinta e 

para verificar-nos a frequência das quedas na população idosa, podemos 

referir que em cada ano, cerca de 30% dos idosos sofrem uma queda e cerca 

de 15% sofre pelo menos duas quedas (Hawk et al., 2006; Peeters et al., 

2007).  

As quedas representam 90% dos acidentes na terceira idade, sendo que 

3% resultam em fractura óssea, onde as mais frequentes se verificam ao nível 

da bacia (fémur), vértebras, tornozelo, úmero e pulso (Schoenfelder & 

Rubenstein, 2004). Em todo o mundo, por exemplo, ocorrem actualmente 1,7 

milhões de fracturas do colo do fémur por ano, sendo a mais frequente entre as 

fracturas derivadas das quedas e as que necessitam de maior tempo de 

hospitalização (Oddsson et al., 2007), das quais mais de 90% estão 

relacionadas com as quedas (Schoenfelder & Rubenstein, 2004), tal como as 

fracturas no seu todo (Daley, 2000).  

As lesões causadas pelas quedas, no qual se incluem as fracturas são a 

causa líder de morbilidade e mortalidade nos idosos (Schuerman, 1998; Jensen 

et al., 2004), sendo a 2ª causa de morte acidental em todo o mundo (OMS, 
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2010) e cujas consequências constituem a 6º causa de morte entre esta faixa 

etária (Edelberg, 2001). Só as fracturas da anca relacionadas com as quedas 

são responsáveis por 25% das mortes acidentais entre os idosos, e se 

considerar-mos apenas os idosos com idades superiores a 80 anos de idade 

essa percentagem aumenta para um valor a rondar os 34% (Peek-Asa & 

Zwerling, 2003). Para além das fracturas, as quedas podem resultar em 

luxações, lesões ao nível da cabeça, e ferimentos mais leves como contusões, 

entorses e escoriações.  

Em Portugal, os dados acompanham o que aqui já foi referido, verificam-

se cerca de 6.000 fracturas do colo do fémur por ano (OMS, 1998), e cerca de 

40 a 60% dos idosos já caíram pelo menos uma vez, sendo mais frequentes 

em elementos do sexo feminino e idosos institucionalizados (Carvalho et al., 

2004). 

Para além das consequências em termos de mortalidade, morbilidade e 

deterioração funcional dos idosos (Anand et al., 2003), as quedas são também 

uma das principais causas de lesões relacionadas com a hospitalização dos 

idosos (Akyol, 2007). E este não deixa de ser um outro dado importante, é que 

entre as pessoas idosas que sofrem quedas, 20% encontram-se hospitalizadas 

após um período de um ano, ou então já morreram, sendo que a média de 

internamento se situa nos 13,5 dias (OMS, 2004). Só nos E.U.A. mais de 1,8 

milhões de pessoas foram tratadas nas urgências devido à ocorrência de 

quedas. Esta situação apresenta um grande problema para os sistemas de 

saúde dos vários países, já que a despesa derivada de todos estes 

internamentos é bastante avultada. Por exemplo, segundo Stevens et al. (2006) 

os custos médicos anuais directos nos E.U.A. relacionados com as quedas em 

2000 ultrapassavam os 19 biliões de dólares.  

Para resumir tudo o que acabamos de referir podemos recorrer a um 

estudo efectuado por Fabrício et al. (2004), sobre a problemática das quedas 

em idosos, onde estes autores descrevem que 66% das quedas sucedem nos 

elementos do sexo feminino, ocorrem predominantemente em casa, o ambiente 

físico é a principal causa da sua ocorrência (54%) e as suas principais 
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consequências são as fracturas (64%), verificando ainda que esta problemática 

condiciona bastante a vida do idoso, causando uma grande dependência na 

realização das tarefas da vida diária. 

  Perante tudo isto, parece-nos de fundamental importância conhecer os 

principais factores de risco de quedas, de modo a verificar a forma como 

deveremos intervir, para atenuar esta problemática da vida do idoso. 

 

2.2.3 – Factores de risco   

De acordo com a Direcção-Geral de Saúde (DGS, 2003) os factores de 

risco de quedas em idosos podem ser classificados em factores extrínsecos e 

intrínsecos. Como factores extrínsecos temos a falta de iluminação, chão 

escorregadio ou encerado, degraus e escadas, mobiliário, tapetes, tipo de 

calçado, estabilidade das cadeiras, ausência de corrimões, entre muitos outros 

que estão relacionados com o ambiente físico onde circulamos, como a 

temperatura ambiente demasiado elevada (Donald et al., 2000; New South 

Wales Health Department, 2001; Spirduso et al., 2005), não sendo menos 

importantes que os intrínsecos, uma vez, que estes factores encontram-se 

relacionados com mais de 50 % dos episódios de quedas (Júnior & Heckman, 

2002). Como factores intrínsecos temos as deficiências ao nível da força 

muscular, do equilíbrio, da coordenação e da flexibilidade, bem como, a idade 

avançada, défices visuais, auditivos e vestibulares, e doenças cardiovasculares 

ou neurológicas (New South Wales Health Department, 2001; Rogers et al., 

2003; Lojudice, 2005; Akyol, 2007).  

 Já a American Geriatrics Society (2001), vai mais longe e coloca os 

factores de risco de quedas em idosos por ordem decrescente de importância, 

sendo estes: fraqueza muscular, historial de quedas, deficiências na marcha, 

deficiências no equilíbrio, deficiência visual, artrites, actividades da vida diária 

debilitadas, depressão, debilidade cognitiva e idade superior a 80 anos. 

Existem ainda outros autores e departamentos que focam o equilíbrio e a força 
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muscular como causadores das quedas em idosos (New South Wales Health 

Department, 2001; Rubenstein et al., 2004; Lojudice, 2005). 

Para um adequado controlo postural do nosso corpo, obstando ou 

impedindo o desequilíbrio, é necessário uma boa interacção entre o sistema 

neural e músculo-esquelético (Woollacott & Shumway–Cook, 1990), integrando 

informações sensoriais sobre a posição corporal, tal como a sua movimentação 

no espaço, desencadeando acções motoras adequadas. O que se verifica com 

o envelhecimento é que estes dois sistemas vão perdendo a sua 

funcionalidade, levando a uma menor capacidade de controlo postural e 

aumentando a probabilidade de ocorrência de quedas. Num estudo 

relativamente recente, Guimarães (2005) verificou que as quedas, pelo menos 

em parte, ocorrem devido a limitações fisiológicas do equilíbrio, força, visão e 

tempo de reacção, por sua vez Winter (1995) verificou que cerca de 50% das 

quedas ocorrem durante a locomoção, cuja tarefa exige um bom equilíbrio, os 

outros 50% são devido a factores extrínsecos como escorregadelas e 

tropeções, devido à alteração da base de suporte.  

Recorrendo a um conjunto alargado de estudos e organizações foi 

possível estabelecer que os principais factores de risco de quedas em idosos 

são idade avançada, mesmo em indivíduos saudáveis (Demura et al., 2003), 

diminuição do equilíbrio, diminuição da força e potência muscular (Prince et al., 

1997, Rogers et al., 2003), diminuição da flexibilidade e tempo de reacção 

(Province et al., 1995; Lajoie et al., 2004), alterações da marcha e da sua 

velocidade (Woollacott & Tang, 1997; Daubney & Culham, 1999), histórico de 

quedas (Close et al., 2003; Rogers et al., 2003), medo de cair (Tinetti et al., 

1994; Murphy et al., 2002), outros estados depressivos como ansiedade, 

depressão e isolamento social, diminuição da auto-confiança, (Gregg et al., 

2000; Means et al., 2003), inactividade física devido em boa parte a estes 

estados psicológicos (Queiroz, 1998), défices sensoriais (Camiocioli et al., 

1997), e medicação, como anti-depressivos, ansióliticos e anti-hipertensivos 

(Tinetti et al., 1994; Gardner et al., 2001; Close et al., 2003). Assim, os 

principais factores de risco de quedas na terceira idade, estão ligados com as 
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alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, que são agravadas por 

doenças crónicas dos sistemas cardiovascular, neurológico e músculo-

esquelético (Tinetti & Wlliams, 1998), acarretando consigo limitações físicas e 

mentais (Van Schoor et al., 2002), bem como pela medicação (New South 

Wales Health Department, 2001; Lojudice, 2005; Siqueira et al., 2007), álcool 

(New South Wales Health Department, 2001; Oliveira, 2002) e factores 

externos (Donald et al., 2000; New South Wales Health Department, 2001).  

Entre as várias doenças crónicas associadas ao envelhecimento, 

parece-nos importante destacar a osteoporose em todo este quadro clínico, na 

medida em que devido à desmineralização óssea, existe um aumento da 

probabilidade de ocorrência de fractura (Hill & Schwarz. 2004). Para além 

disso, as doenças cardiovasculares, que podem levar a uma redução da 

irrigação sanguínea cerebral, com aumento da incidência de episódios de 

hipotensão postural pode interferir sobre a capacidade de manutenção do 

equilíbrio e consequentemente precipitar e facilitar a queda (Spirduso et al., 

2005). Por fim doenças ao nível neurológico, que podem afectar o sistema 

cognitivo (Hill & Schwarz, 2004) e problemas psiquiátricos como a depressão, 

que levam à inactividade física são também importantes (Baraff et al., 1998).     

Todos os factores aqui referenciados influenciam o risco e a incidência 

de quedas, mas conforme aumenta o número de factores de risco relacionados 

às quedas em idosos, aumenta também o risco de quedas, sendo que um 

indivíduo que não apresente qualquer factor de risco tem 8% de probabilidade 

de vir a cair, já um indivíduo que exiba 4 ou mais factores apresenta um risco 

de 78%, o que é bastante mais elevado (Tinetti & Speechley, 1988). Isto 

significa que se conseguirmos reduzir um factor de risco então a probabilidade 

de cair será menor.  

Assim, do atrás exposto fica bem patente que as quedas são 

multifactoriais, resultando da interacção de vários factores quer intrínsecos 

quer extrínsecos (Rogers et al., 2003; Vu et al., 2006).  
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Passemos agora a ver em maior pormenor, alguns factores de risco de 

queda, como o equilíbrio, a força muscular e o medo de cair, que por serem 

passíveis de modificação, tem assumido em diversos estudos um papel de 

destaque. 

 

2.2.3.1 – Equilíbrio 

O equilíbrio é a capacidade de manter a posição do corpo sobre a sua 

base de apoio quer esteja parado ou em actividade (Daubney & Culham, 1999), 

é também a base de todas as capacidades motoras voluntarias e depende da 

integração de variados sistemas orgânicos (Huxham et al., 2001; Nitz & Choy, 

2004). Posto isto, o equilíbrio é a capacidade de manter uma posição, mesmo 

em situações difíceis, ou de recuperar rapidamente se estiver comprometida ou 

perturbada. Para Bernard Rivençu (1989 cit. por Santos, 2003), o equilíbrio é a 

capacidade de manter o corpo na posição desejada, recorrendo a movimentos 

compensatórios que implicam a motricidade fina e grossa, quando o indivíduo 

está parado ou em movimento, mantendo a posição do corpo sobre a base de 

sustentação.   

 Dentro do equilíbrio temos duas subcategorias: o equilíbrio estático e o 

equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é o controlo da oscilação corporal na 

posição de pé (Spirduso et al, 2005) e diminui com a idade, principalmente a 

partir da sexta década. De acordo com Petiz, (2002), a oscilação corporal é 

maior nos idosos que nos jovens, tornando a queda e o desequilíbrio mais 

susceptível. O equilíbrio dinâmico é a capacidade de manutenção da posição 

do corpo sobre a sua base de sustentação durante o movimento voluntário, em 

resposta a perturbações externas (Latash, 1998), principalmente durante a 

marcha. Em suma o equilíbrio estático é a capacidade de manter a postura 

corporal quando parados e o equilíbrio dinâmico quando em movimento 

(Woollacott, 1996).    

Existem várias evidências que o envelhecimento afecta o equilíbrio dos 

idosos (Camicioli et al., 1997; Perrin et al., 1997; Gustafson et al., 2000; 
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Gauchard et al., 2001), bem como as oscilações corporais, que aumentam com 

a idade (Shumnay-Cook et al., 1997; Gill et al., 2001). Vários autores 

descrevem que nos idosos aquando de uma perturbação da estabilidade 

corporal, é necessário mais tempo para recuperar o equilíbrio 

comparativamente com os mais jovens (Brocklehurts et al., 1982; Spirduso, 

1995; Carvalho, 2002).  

A vida do idoso pode ser bastante limitada pela instabilidade corporal ou 

desequilíbrio, já que pode levar o idoso à redução da sua vida social, redução 

das actividades diárias, predisposição para quedas e fracturas e medo de cair 

novamente (Lord et al., 2003; Ruwer et al., 2005).   

 A actividade fisiológica do ser humano é influenciada pelo Sistema 

Nervoso, a este chegam e são enviados impulsos eléctricos de todas as partes 

do corpo, é aqui que o encéfalo actua integrando toda a informação aferente, 

seleccionando uma resposta adequada perante essas informações, instruindo, 

por fim, as secções envolvidas para efectuarem uma acção apropriada. Todo 

este processo com o decorrer dos anos vai sendo limitado tornando-se mais 

lento e menos preciso. Assim, conforme o indivíduo envelhece o cérebro sofre 

alterações anatómicas, funcionais e químicas (Hollman & Struder, 2004), como 

diminuição do número e tamanho de neurónios (Vandervoort, 1995; Beers & 

Jones, 2004; Barreiro, 2006), diminuição da qualidade da condução nervosa, 

diminuição da velocidade de movimento acompanhada de um aumento do 

tempo de reacção e redução do fluxo sanguíneo cerebral (Matsudo & Matsudo, 

1993).  

Mas o mais relevante são as alterações negativas da actividade 

perceptiva e dos sistemas sensoriais decorrentes do envelhecimento (Beers & 

Jones, 2004; Barreiros, 2006). A visão encontra-se debilitada, podendo 

acarretar problemas no controlo da postura e locomoção (Barreiros, 2006), 

estando relacionada com as quedas em idosos (Spirduso et al., 2005). Os 

défices da audição também condicionam o equilíbrio (Wolfson, 1992), uma vez 

que quando se verifica esta debilidade, o idoso apresenta dificuldades em 

localizar-se e descriminar as suas percepções (Barreiros, 2006), tornando o 
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equilíbrio cada vez mais difícil de manter (Beers & Jones, 2004), e contribuindo 

para a grande frequência de quedas nestas idades (Daley & Sprinks, 2000). 

Outra capacidade que está debilitada com o envelhecimento e que condiciona 

o equilíbrio humano é a sensibilidade proprioceptiva, principalmente os 

receptores cinestésicos que dão informação sobre os músculos, articulações, 

tendões e pele. Os receptores labirínticos, que se situam no ouvido interno 

(Godinho et al., 1999; Caldas, 2000; Guan & Wade, 2000) são também 

essenciais para o controlo dos segmentos corporais e para desencadear 

respostas a movimentos activos ou passivos através do feedforward e 

feedback (Patla, 1994). O feedback é entendido como o retorno de informação, 

ou seja informações sobre a qualidade do desempenho e feedforward como o 

mecanismo de desencadear uma resposta adaptada ao feedback recebido, ou 

seja, uma nova resposta adaptativa (Patla, 1994). Todos estes sistemas 

enviam informações para o sistema nervoso central, que como já vimos 

encontra-se também debilitado, de modo a realizar ajustes posturais através da 

acção muscular, torques e amplitudes articulares (Woollacott, 1993). Como 

estas capacidades se encontram limitadas com o envelhecimento, o idoso 

sente dificuldades em reconhecer a posição e movimentos dos segmentos 

corporais, causando problemas a nível funcional e do controlo postural 

(Daubney & Culdaham, 1999; Barreiros, 2006), que acarretam, entre outros, 

dificuldades na manutenção do equilíbrio, principalmente durante a locomoção, 

podendo conduzir à instabilidade e à ocorrência de quedas nos idosos 

(Daubney & Culdaham, 1999).  

Todos estes factores por si só ou combinados influenciam o equilíbrio 

dos idosos, sendo a audição (Anshel, 1989), a visão (Colcombe et al., 2004) e 

a propriocepção (Barreiros, 2006) consideradas das principais alterações 

ligadas ao envelhecimento que afectam esta capacidade motora, juntamente 

com a diminuição da força dos membros inferiores e alterações degenerativas 

da coluna vertebral (Dugailly, 2000; Mignolet, 2000; Spirduso et al., 2005). 

Contudo, para além da multiplicidade de factores envolvidos na perda de 

equilíbrio (Woollacott, 1995), parece-nos importante destacar que as 

manifestações de distúrbios do equilíbrio corporal em 80% dos casos não são 
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devido a nenhum factor específico, mas sim devido a um comprometimento do 

sistema de equilíbrio no seu todo (Ruwer et al., 2005).  

Outra situação que afecta o equilíbrio durante o processo de 

envelhecimento, são as limitações progressivas e discretas a nível articular, 

como as osteoartroses (Pince et al., 1997), que vão aparecendo com a idade, 

nomeadamente ao nível da colona vertebral que podem, não raras vezes, levar 

ao aumento da curvatura cifótica (cifose) (Spirduso et al., 2005) que, por sua 

vez, leva a uma alteração do centro de gravidade, alterando a biomecânica da 

marcha, provocando implicações na manutenção do equilíbrio e maior 

probabilidade de quedas (Woollacott, 1993). Para além da coluna vertebral as 

osteoartroses afectam regularmente as articulações dos joelhos, tornozelos e 

coxo-femurais, proporcionando uma maior oscilação corporal que leva ao 

desequilíbrio e às quedas (Greve et al., 2007).  

Com o avançar do processo de envelhecimento o idoso vai adaptando a 

marcha às suas capacidades físicas, apresentando uma tendência para ser 

mais lenta (Maschimo et al., 2002). Ao nível da velocidade da marcha verifica-

se uma redução de 1 a 2% por década até à 6 década de vida, a partir dai a 

diminuição é bastante mais acentuada, situando-se entre os 7 a 16% por 

década em indivíduos do sexo masculino (Olney & Culham, 2000). Para além 

da maior lentidão, a marcha do idoso altera-se como forma de ganhar 

estabilidade (Murray et al., 1969; Winter et al., 1990; Daley, 2000; Menz et al., 

2003) através de uma redução do tamanho da passada (Daley, 2000), aumento 

da base de sustentação e aumento do tempo de permanência na fase de duplo 

apoio (Daley, 2000), redução da elevação dos calcanhares (Carvalho, 2004), 

bem como com uma diminuição do balanço dos braços e das rotações pélvica 

e escapular (Maciel & Guerra, 2005). 

Estas alterações reflectem, na generalidade dos casos, o medo que os 

idosos apresentam em relação às quedas, adoptando estes mecanismos para 

se protegerem delas (Maki, 1997), reduzindo assim a sua incidência. Todavia, 

estas alterações aumentam consideravelmente o risco de quedas 

independentemente do medo de cair (Maki, 1997; Hausdorff et al., 2001; Swift, 
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2006), pois reflectem-se no equilíbrio dos idosos, diminuindo a sua capacidade 

para se manterem estáveis durante a locomoção (Hausdorff et al., 2001)          

Também a ingestão de medicamentos, principalmente os 

antidepressivos, ansiolíticos e anti-hipertensores podem provocar problemas ao 

nível do equilíbrio (Carter et al., 2001), ao provocarem problemas ao nível 

muscular, sonolência, hipotensão postural e tonturas (Janet & Mahoney, 2005). 

Júnior & Heckman, (2002), descrevem que os idosos polimedicados 

apresentam 6 vezes mais episódios de quedas comparativamente com idosos 

que não utilizam qualquer tipo de medicação.  

As deficiências registadas ao nível do equilíbrio e mobilidade, para além 

de contribuir incisivamente para a dependência dos idosos (Guimarães, 2004), 

aumentam drasticamente a probabilidade de quedas, a dependência e o medo 

de cair (Shumway-Cook et al., 1997), sendo considerados dos principais 

factores de risco de quedas em idosos (Backer, 2000; Daley et al., 2000).  

Assim, o treino desta capacidade motora é fulcral, uma vez que retarda a 

sua perda em todas as faixas etárias, melhorando a instabilidade corporal e 

reduzindo assim o risco de quedas e fracturas. Para o ACSM e a American 

Heart Association (cit. por Nelson et al., 2007), as recomendações para este 

tipo de treino incidem sobre as actividades que devem ser desenvolvidas, tais 

como, posturas instáveis que gradualmente reduzam a base de apoio, 

movimentos dinâmicos que perturbem o centro de gravidade, focalizar grupos 

musculares posturais e realizar actividades que reduzam a entrada sensorial.  

   

2.2.3.2 – Força muscular   

Hoje em dia verifica-se um leque alargado de definições sobre a força 

muscular, como, ―a quantidade máxima de força de tensão que um músculo ou 

grupo muscular consegue exercer contra uma resistência em esforço máximo‖ 

(Fox et al., 1991; Spirduso et al., 2005), ―capacidade do ser humano mover 

uma massa, capacidade de superar uma resistência ou de se lhe opor através 
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do trabalho muscular‖ (Meusel, cit. por Carvalho, 1993). ―A força é 

caracterizada pela sua magnitude, direcção e ponto de aplicação. Refere-se 

ainda como habilidade de exercer ou reagir à resistência através do esforço 

muscular‖ (Zatsiorsky, 1999), existindo muitas mais. De forma sumaria, Força é 

a capacidade de exercer uma oposição contra uma resistência, sendo uma 

capacidade física fundamental para a manutenção de um óptimo desempenho 

físico e uma boa qualidade de vida (Llano et al., 2004). 

A força e as suas alterações durante o processo de envelhecimento têm 

sido alvo de muita investigação, pois esta é uma capacidade fundamental na 

vida do idoso, uma vez que é essencial na execução das tarefas do dia-a-dia 

(Goldspink & Harridge, 2004). 

Com o avançar da idade e o decorrer do processo de envelhecimento, 

assistimos a uma diminuição desta capacidade (Llano et al, 2004), verificando-

se uma fraqueza e atrofia músculo-esquelética, que leva à sarcopenia, 

traduzida na perda de quantidade e qualidade muscular, conduzindo a uma 

perda funcional, imobilidade e independência (Pereira, 1997; Tarnopolsky & 

Parise, 2002; Doherty, 2003; Correia et al., 2006). Entre outros, a sarcopenia 

acarreta consigo dificuldades de realizar autonomamente as actividades da 

vida diária, de manter a postura durante a locomoção, de reagir rápida e 

eficazmente perante uma perda inesperada de equilíbrio, aumentando assim a 

prevalência de quedas (Carmeli et al., 2002).  

Esta fraqueza músculo-esquelética está fortemente relacionada com a 

perda da massa muscular, sendo considerada a principal causa para a perda 

da capacidade muscular com o avançar da idade (Correia & Silva, 1999; 

Vandervoort, 2000; Carvalho & Soares, 2004; Lustri & Morelli, 2004). Por sua 

vez a redução da massa muscular está relacionada com a perda de fibras 

musculares (tipo I e II) e diminuição do volume das fibras musculares mantidas 

(em particular das Tipo II). De facto, segundo vários autores, a diminuição da 

secção transversal das fibras musculares tipo II é das alterações mais 

consistentes na morfologia muscular relacionada com o envelhecimento 

humano (Frontera et al., 2000; Deschenes, 2004; Machida & Booth, 2004; 
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Welle et al., 2004; Correia et al., 2006), levando a uma redução da força 

máxima e força rápida. Neste sentido, para além da sua influência sobre o 

equilíbrio e postura, a sarcopenia, dada a redução de potência muscular 

relacionada com o tipo de fibras, também afecta a capacidade de reagir eficaz 

e rapidamente a uma perda inesperada de equilíbrio, levando a uma maior 

probabilidade de quedas. 

Apesar da perda global das componentes da força muscular, aquela que 

mais preocupa o idoso no âmbito da problemática das quedas é a potência 

muscular (Runge & Hunter, 2006). Potência muscular que pode ser definida 

como uma capacidade de gerar força rápida, sendo calculada pelo trabalho 

desenvolvido sobre o tempo de execução (Brooks et al., cit. por Spirduso et al., 

2005). Níveis reduzidos desta capacidade têm sido descritos como factores de 

risco de quedas (Runge et al., 2001), sendo uma capacidade que se encontra 

mais relacionada com as quedas do que a própria força muscular (Schiess et 

al., 1998; Runge et al., 2001; Runge & Hunter, 2006). Num estudo levado a 

cabo por Iwamoto et al. (2008) verificou-se que a realização de um programa 

de exercícios de potência muscular, em vez da força muscular, juntamente com 

equilíbrio corporal, flexibilidade e habilidade de caminhar, três vezes por 

semana durante 5 meses, levou a uma melhoria de todos estes parâmetros, 

bem como a uma redução da incidência e risco de quedas.      

Para além da diminuição da capacidade de produção de força pelo 

próprio músculo no envelhecimento, também se verifica uma quebra das 

capacidades do Sistema Nervoso, causando uma maior dificuldade no 

processamento da informação sensorial, principalmente das informações que 

advêm dos proprioceptores musculares (Shephard, 1997), tornando, por vezes 

as respostas motoras lentas e tardias, ou seja, pouco eficientes (Barreiros, 

2006), acentuando-se com a dificuldade da tarefa (Light et al., 1996). Esta 

situação leva a um aumento do tempo de reacção, podendo levar ao 

desequilíbrio do idoso e consequente queda, fruto de respostas tardias às 

necessidades do momento para manter o controlo corporal.     
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Embora a redução dos motoneurónios e das fibras musculares 

esqueléticas sejam o principal factor da perda do desempenho muscular, 

existem outros factores que devem ser mencionados e referenciados, tal como, 

a redução dos neurotransmissores, a redução na capilarização, o aumento, por 

substituição, da quantidade de tecido não-contractil (tecido adiposo e 

conjuntivo), a diminuição da densidade mitocondrial, alterações do estado 

hormonal, diminuição calórica total e do aporte proteico, mediadores 

inflamatórios e factores que conduzem à alteração da síntese proteica e 

fundamentalmente a inactividade física e desuso (Forsberg et al., 1991; Correia 

& Silva, 1999; Vandervoort, 2000; Doherty, 2003; Correia et al., 2006).  

Este declínio gradual da capacidade de desempenho muscular é uma 

das principais causas da perda de autonomia dos idosos. Na realidade, este 

declínio pode chegar a valores tais que limitam sobremaneira o dia-a-dia do 

idoso (Rantanen, 2003) para além de aumentarem a probabilidade de queda, 

por redução da força, potência e resistência muscular em particular dos 

membros inferiores (Spirduso, 1995; Vandervoort, 2002). 

Todos estes aspectos podem ser acelerados pelo sedentarismo, 

maximizando os efeitos do envelhecimento na morfologia e função muscular 

(Machida & Booth, 2004; Welle et al., 2004), como sejam a atrofia e hipoplasia 

muscular, as modificações nas unidades motoras e enervação das fibras, 

limitação dos factores de crescimento e alterações das proteínas do músculo. 

Estas alterações tornam os movimentos mais lentos (D’Antona et al., 2003), 

comprometem a realização das tarefas do dia-a-dia (Hunter et al., 2004), 

diminuindo a qualidade de vida do idoso e aumentando a dependência e a 

probabilidade de ocorrência de quedas (Goldspink & Harridge, 2004; Welle et 

al., 2004).  

Para além destes factores mais intrínsecos, como as modificações 

nervosas, estruturais, mecânicas e metabólicas, a sarcopenia é também 

afectada por factores extrínsecos como o exercício inadequado, atrofia por 

desuso, má nutrição, doenças, medicação e lesões traumáticas (Carmeli et al., 

2002). No entanto, os dois principais factores da atrofia muscular são o 



 

 
30 

 

envelhecimento (a idade per si) e o desuso ou inactividade (D’Antona et al., 

2003). 

Assim, de acordo o American College of Sports Medicine (2000) a 

diminuição do volume da massa muscular situa-se nos 10% até aos 50 anos, 

verificando-se uma aceleração a partir desta idade, já a força muscular diminui 

cerca de 15% por década, até aos 70 anos e a partir dessa idade 

aproximadamente 30%. Outros estudos apontam que o maior declínio de força 

muscular verifica-se a partir da quinta década (Hunter et al., 2004), verificando-

se que a massa muscular é diminuída em 50% entre os 50 e os 80 anos de 

idade (Daley & Spinks, 2000; Machida & Booth, 2004). Para Doherty (2003) a 

força máxima voluntaria durante a sexta e sétima década de vida do ser 

humano decresce uma média de 20% a 40 % em ambos os sexos. Estes 

valores sofrem uma grande variação inter-individual na taxa de declínio 

estando fundamentalmente relacionadas com os estilos de vida (Rantanen, 

2003).    

Existem várias evidências científicas que mostram que a força muscular 

decresce mais aceleradamente nos membros inferiores do que no resto do 

corpo, aquando do envelhecimento e esse decréscimo é superior nos 

elementos do sexo feminino, muito provavelmente relacionado com factores 

hormonais (McDonagh et al., 1984; Spirduso, 1995; Izquierdo et al., 1999; 

Carvalho, 2002; Matsudo, 2002; Vandervoort, 2002; Doherty, 2003). 

Todas estas alterações no músculo-esquelético decorrentes do processo 

envelhecimento e/ou inactividade física condicionam outras capacidades físicas 

como é o caso da flexibilidade, velocidade, coordenação motora e equilíbrio 

(Correia & Silva, 1999; Daley & Spinks, 2000; Barreiros, 2006). De facto, o 

equilíbrio é das que mais sofre com estas alterações, já que quanto menor a 

capacidade de produção de força pelos membros inferiores menor é o 

equilíbrio funcional (Freitas et al., 2007). Este facto, juntamente com défices 

das capacidades sensoriais, debilidades na marcha e mobilidade decorrentes 

da diminuição da força muscular (Daley, 2000; Rogers et al., 2003), conduzem 

a uma diminuição do controlo postural, predispondo o idoso a quedas 
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frequentes e consequentes lesões (Prince et al., 1997; Lajoie et al., 2004). Num 

estudo levado a cabo por Lustri & Fviorelli (2004), verificou-se que existe uma 

correlação positiva entre a força muscular dos membros inferiores com a 

capacidade para efectuar várias actividades da vida diária, bem como a 

velocidade a que as desenvolvemos, como é o caso de subir escadas e 

velocidade da marcha, tudo isto reflecte a importância da força muscular na 

vida dos idosos e nas suas capacidades físicas e funcionais, e 

consequentemente na predisposição para a ocorrência de quedas.    

Em resumo o desempenho muscular como os índices de massa 

muscular, força de contracção e potência muscular vão diminuindo com a idade 

e com a evolução do processo de envelhecimento, sendo que em idosos 

sedentários, esta situação pode trazer um sério risco de perda da 

independência (Tinetti & Speechley, 1988). Para além desta independência, 

que impossibilita a realização das tarefas diárias, a sarcopenia está fortemente 

relacionada com os elevados níveis de quedas acidentais entre a população 

idosa, sendo a perda de força e potência dos membros inferiores, um dos 

principais factores de risco de quedas, colocando em causa a sua qualidade de 

vida (Gardner et al., 2001; Jacob Filho, 2006). 

Relativamente ao treino desta capacidade, podemos referir que contribui 

favoravelmente para a autonomia no idoso, melhorando a mobilidade, 

contrapondo a fragilidade do sistema muscular e reduzindo o risco de quedas 

(ACSM, 2003; Carter et al., 2001). O treino desta capacidade para além de 

melhorar os parâmetros da força, proporciona um aumento do equilíbrio, da 

coordenação motora, da sincronização de activação das unidades motoras 

(Dias & Duarte, 2005; Lacourt & Marini, 2006), melhora a biomecânica da 

marcha (Spirduso et al., 2005) para além de favorecer a densidade mineral 

óssea (Cárter et al., 2001). Assim, o treino da força constitui-se como um meio 

importante na diminuição do risco de quedas e de fracturas ósseas (Cárter et 

al., 2001). 
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2.2.3.3 – Medo de cair  

 O medo de cair é considerado o mais comum entre todos os medos que 

se verificam na terceira idade (Howland et al., 1998). Segundo Cumming et al. 

(2000), o medo de cair é um conceito que descreve pouca confiança para evitar 

as quedas, estando relacionado com a perda da confiança na capacidade de 

manter o equilíbrio (Vellas et al., 1997). O medo de cair reflecte a confiança 

que apresentamos na realização de alguma tarefa, ou seja, se temos ou não 

medo de realizar uma determinada acção (Bandura, 1982), que por norma se 

encontra relacionado com a ocorrência de quedas, a perda da auto-confiança 

de um indivíduo, bem como das suas percepções na realização das actividades 

(Tinetti et al., 1990). 

Este receio que afecta a vida do idoso começou a ser desvendado na 

década de oitenta, onde Murphy & Isaac (1982), identificaram uma síndrome 

em idosos após a ocorrência de quedas, onde se verificava uma grande 

ansiedade, falta de confiança em caminhar e estar em pé sem auxílio, no qual 

designaram de ―síndrome pós-queda‖. Em 1990, Tinetti e colaboradores 

descreveram que um dos factores psicológicos que colabora na ocorrência das 

quedas é o medo de cair, os mesmo autores referiram ainda que 50% dos 

idosos que apresentam este receio já caíram pelo menos uma vez. Outras 

investigações vieram alertar a sociedade para este sério problema que tanto 

afecta as pessoas idosas, relatando que, de facto, as pessoas que apresentam 

este receio apresentam maior propensão para cair do que as que não a tem 

(Maki et al., 1994; MacAuley et al., 1997). 

O medo de cair encontra-se de tal modo relacionado com o histórico de 

quedas, que muitos autores atribuem unicamente às quedas a 

responsabilidade desta síndrome, sendo um trauma psicológico das quedas 

(Tinette & Powell, 1993; Schumway-Cook et al., 1997) aumentando conforme o 

número e gravidade das mesmas (Howland et al., 1998). Embora o medo de 

cair esteja muito associado ao historial de quedas, com o avançar dos tempos 

a investigação verificou que os idosos sem qualquer histórico de quedas 

também apresentavam este medo de cair (Tinetti et al., 1990; Tinetti, 1994; 
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Vellas et al., 1997; Tennsted et al., 1998), de tal modo que entre 29% a 60% 

dos idosos que nunca caíram, apresentam medo de cair (Tinetti et al., 1990; 

Tinetti et al., 1994; Howland et al., 1998; Lachman et al., 1998; Murphy et al., 

2002; Murphy et al., 2003), apresentando mesmo mudanças físicas, 

psicológicas e funcionais devido a esta situação (Cumming et al., 2000).   

A incidência deste medo perante as quedas, têm sido alvo de muita 

investigação, principalmente durante a década de noventa, verificando-se que 

a sua incidência aumenta com a idade e apresenta tendência a ser maior nos 

elementos do sexo feminino (Arfken et al., 1994; Tinette et al., 1994; McAuley 

et al., 1997; Vellas et al., 1997; Howland et al., 1998). Apesar destas 

constatações, McAuley et al., (1997) alertam para o facto que estes resultados 

possam ter sido, de certo modo, alterados pela falta de fidedignidade das 

respostas dos elementos do sexo masculino, pois muitos apresentam um 

estigma relativamente ao reconhecimento dos seus medos. Outros estudos 

mostram ainda que em idosos institucionalizados verifica-se uma incidência na 

ordem dos 50% a 65% (Franzoni et al., 1994). 

De um modo geral, a literatura aponta como factores que desencadeiam 

o medo de cair, levando a uma maior probabilidade da ocorrência deste 

síndrome os seguintes: o histórico de quedas, idade superior a 80 anos, sexo 

feminino, diminuição da acuidade visual, saúde mental debilitada, diminuição 

dos contactos sociais, diminuição da capacidade física e mobilidade, 

incapacidade para efectuar as tarefas do dia-a-dia e o sedentarismo (Arfken et 

al., 1994; Howland et al., 1998; Lachman et al., 1998; Bruce et al., 2002; 

Murphy et al., 2003; Higuchi et al., 2004). 

 O medo de cair, leva a um maior receio de executar um conjunto 

alargado de tarefas, como a actividade física e as tarefas do dia-a-dia, a um 

isolamento social devido ao receio de sair à rua, e um aumento da 

dependência de outros (Murphy & Isaac, 1982; Tinetti et al., 1990; Tinetti, 1994; 

Lachman et al., 1998; Kressig et al., 2001). Este aumento da dependência, 

conduz, por sua vez, a uma maior imobilidade e agravamento dos índices 

funcionais, limitando as suas actividades físicas e sociais (Tinetti & Powell, 
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1993; Lachman et al., 1998; Bruce et al., 2002) e formando um ciclo vicioso, já 

que o risco de novas quedas é maior (Carter et al., 2001). Por seu turno os 

idosos que sofrem quedas sucessivas agravam ainda mais os seus índices de 

medo de cair, comprometendo ainda mais a sua independência e vida social. 

De salientar ainda que este medo de cair, não implica necessariamente uma 

restrição das actividades aqui referidas, embora muitas vezes se verifique esta 

situação (Murphy et al., 2002).   

Idosos com altos níveis de medo de cair, de um modo geral, apresentam 

défices de força dos membros inferiores, dificuldades de efectuarem as 

actividades do dia-a-dia e menor qualidade de vida em comparação com idosos 

de menor receio perante as quedas (Fuzhong et al., 2003). Mas o medo de cair 

para além de ser um problema por si só devido às restrições que coloca, 

conduz consequentemente a uma diminuição da actividade física, por auto-

restrição, que por sua vez vai levar a uma diminuição da força muscular, do 

equilíbrio, coordenação, flexibilidade e disfunções neuromotoras (Shumway-

Cook et al., 1997; Vellas et al., 1997), potencializando o risco e a ocorrência de 

quedas (Stel et al., 2004). Existe assim um ciclo vicioso negativo entre o medo 

de cair, a inactividade física e a prevalência de quedas. 
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2.3 – Actividade física/exercício físico na terceira idade  

 

2.3.1 – Conceito  

  A actividade física (AF) é a ―realização de um qualquer movimento que 

seja produzido pelos músculos esqueléticos, abrangendo toda e qualquer 

actividade diária, que resulte e contribua para o aumento do despendido 

energético e consumo calórico diário‖ (Caspersen et al., 1985). Para Pereira 

(1994) toda a actividade humana é AF, por sua vez Alfredo Faria Júnior (1994) 

define AF como ―qualquer movimento humano estruturado (organizado), não 

utilitário (no sentido laboral ou ocupacional da palavra) ou terapêutico, 

produzido por músculos esqueléticos, produzindo substancial aumento do 

despendido energético, usualmente manifestados em jogos activos, desportos, 

ginástica, dança e formas de lazer activo como cuidar do jardim, rastelar, 

passear o cachorro, caminhar, correr, pedalar, nadar, etc‖. Perante isto a AF 

abarca actividades de recreação, dança e desporto, actividades de locomoção 

e transporte, mas também as actividades domésticas, de tempo livre e os 

próprios movimentos efectuados no trabalho (Caspersen et al., 1985). Para 

estes autores a AF pode ser classificada como o comportamento, e a aptidão 

física como o desempenho. 

Já no ramo da Gerontologia o conceito de AF apresenta uma outra 

dimensão, incluindo a área da psicologia na sua designação. Por exemplo, 

para Vieira & Ramos (1996) AF é ―conjunto de acções corporais capaz de 

contribuir para a manutenção fisiológica e o funcionamento normal, não só do 

organismo de um indivíduo, como também do seu estado psicológico‖. 

Muitas vezes confundimos a AF com o exercício físico (EF), mas o EF é 

uma subcategoria da AF, sendo uma actividade estruturada, planeada e 

repetitiva, onde são realizados movimentos com a intenção de melhorar os 

parâmetros da aptidão física (Howley, 2001).   

Vejamos os benefícios da AF/EF focando-nos essencialmente naqueles 

associados à problemática das quedas.  
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2.3.2 – Benefícios da actividade física/exercício físico em idosos  

 Com o avançar do processo de envelhecimento, o idoso sente-se na 

necessidade de manter as suas capacidades por mais tempo, tendo em vista a 

possibilidade de ser independente na realização das suas tarefas com o 

avançar da idade (Katz et al., 1983). A AF/EF regular é uma boa forma de 

retardar esse envelhecimento (Toraman et al., 2004; Spirduso et al., 2005) e 

quando realizado na terceira idade promove um leque variado de benefícios, 

quer a nível físico, social, psicológico e fisiológico, onde todos em conjunto 

contribuem para a sensação de bem-estar físico e psicológico e melhoria da 

qualidade de vida (Berger, 1989; Matsudo & Matsudo, 1993; ACSM, 1998ª). A 

qualidade de vida no idoso, embora multifactorial, é medida em grande parte 

pela saúde, pela independência, sentimento de bem-estar e satisfação pessoal, 

e níveis de funcionalidade na realização das actividades do dia-a-dia (Spirduso 

et al., 2005). 

Os benefícios da actividade física nesta faixa etária são relativamente 

recentes, mas já em 420 (A. C). Hipócrates dizia ―todas aquelas partes do 

corpo que têm uma função, se utilizadas com moderação e exercitadas com o 

movimento para que são feitas conservam sãs, bem desenvolvidas e 

envelhecem lentamente, mas se não se usam e se deixa folgar, se convertem 

em fracas, imperfeitas no seu crescimento e envelhecem precocemente‖ 

(Abadal, 1996). Já mais recentemente em 1991, McArdle et al. proferiam que 

não sabiam se ―a participação a longo prazo no exercício consegue modificar o 

ritmo real de declínio no funcionamento fisiológico ou anular a deterioração 

funcional que ocorre normalmente com o passar dos anos‖, mas que podiam 

verificar que ―existe um número extremamente grande de indivíduos 

sedentários com uma capacidade funcional muito precária que não conseguem 

realizar sem ajuda, as tarefas físicas relativamente simples‖. O que demonstra 

que as pessoas menos activas apresentam dificuldades em realizar as 

actividades mais simples da sua vida diária.   

  Nos últimos anos verificou-se um grande avanço na literatura sobre esta 

temática, existindo muitos artigos científicos publicados, alertando para os 
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benefícios da AF/EF regular num envelhecimento saudável e autónomo 

(Chodzko-Zajko, 1999; Alves et al., 2004; Franchi & Júnior, 2005; Spirduso et 

al., 2005), potenciando a qualidade de vida e um estilo de vida saudável 

(Gonçalves, 2003; Mazo, 2003; Teixeira, 2005), sendo uma forma saudável de 

retardar o envelhecimento (Rikli & Jones, 1998; Cassiano et al., 2005; Franchi 

& Junior, 2005; Spirduso et al., 2005).  

Existem inúmeros benefícios da AF/EF no processo de envelhecimento, 

onde se destaca a redução das taxas de mortalidade e morbilidade em várias 

patologias, como as do foro cardiovascular (Lee et al., 2001), cancro do 

pulmão, cólon, mama e prostata, que são os mais letais (Lee et al., 1999), 

osteoporose (Carter et al., 2002), diabetes mellitus tipo II e obesidade 

(Pescatello & DiPietro, 1993). Num estudo efectuado por Shephard (1995) 

sobre os benefícios de um programa de EF na população idosa verificou uma 

redução de 25% dos casos de doença cardiovascular, 10% nos acidentes 

vasculares cerebrais, doença crónica e distúrbios mentais. Perante isto, 

podemos referir que existem um grande número de respostas benéficas ao 

exercício físico regular, contribuindo para um envelhecimento saudável e 

reduzindo a incidência de doenças crónicas (Daley & Spinks, 2000).  

A nível fisiológico os benefícios do EF são vários: melhoria da eficácia 

da redistribuição sanguínea, o aumento do volume máximo de oxigénio, 

aumento da capilarização e da capacidade aeróbia através do aumento da 

actividade das enzimas oxidativas, diminuição da pressão sanguínea e dos 

níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue e de problemas posturais (Arent 

et al., 2000; Daley & Spinks, 2000; Spirduso et al., 2005). O EF parece ainda 

aumentar o equilíbrio, a coordenação motora e amplitude articular, bem como a 

biomecânica da marcha (Spirduso et al., 1995). 

Os benefícios do EF regular também são consensuais na área 

psicossocial, segundo o ACSM (1998), as vantagens nesta vertente são ao 

nível da função cognitiva, depressão e a percepção de controlo ou auto-

eficácia. Já a International Society of Sport Phychology (1992) vai mais longe e 

refere que as vantagens verificam-se ao nível da redução do estado de 
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ansiedade, stress, depressão, aumento dos benefícios emocionais e até 

mesmo no auxílio do tratamento de depressões e outros estados emocionais. 

De facto a convivência, comunicação e relações interpessoais entre os idosos, 

é um grande beneficio do EF quando praticado em grupo (Chodzko–Zojko, 

1998), compensando algumas carências a nível familiar ou até mesmo laboral 

(Faria & Silva, 2000). Outro importante benefício do EF é que este pode-se 

converter num substituto do trabalho nos aspectos da regularidade, esforço, 

disciplina, rigor, criatividade e organização, criando novos interesses (Spirduso 

et al., 2005).     

A AF/EF regular encontra-se directamente relacionada a melhorias da 

saúde e condição física dos seus praticantes, mesmo em idosos com idades 

avançadas (ACSM, 2000) coadjuvando na manutenção da autonomia e 

retardando a sua perda aquando do envelhecimento (Okuma, 1998).  

Entre todas estas vantagens da AF/EF, a melhoria da capacidade 

funcional é a mais saliente (Franchi & Júnior, 2005), pois melhora directamente 

a autonomia e qualidade de vida do idoso, através do aumento da eficácia na 

realização das tarefas do dia-a-dia bem como a diminuição da fadiga 

(Carvalho, 1999).  

Perante tudo isto podemos referir que a AF/EF regular é um meio 

bastante relevante na vida do idoso, se atendermos aos efeitos degenerativos 

associados à idade e exacerbados pela inactividade física e aos benefícios 

bem documentados da actividade física regular. Esta situação encontra-se de 

tal modo bem documentada na literatura, levando mesmo a OMS a emitir 

directrizes para a sua promoção (OMS, 1997). Assim, a sua prática regular e 

orientada na terceira idade é fundamental para as suas vidas (Carvalho, 1999).  

Em suma a AF/EF regular diminui os níveis de depressão e ansiedade, é 

essencial para um estilo de vida saudável, aumenta a sensação de bem-estar e 

capacidade de trabalho, e previne, retarda e controla a formação e 

desenvolvimento de doenças crónicas nos idosos. Sendo, deste modo, um 

excelente método para reduzir significativamente o declínio funcional 
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relacionado ao envelhecimento (ACSM, 1998ª; Spirduso et al., 2005), bem 

como o declínio a nível motor e cognitivo (Paluska & Schwenk, 2000) e assim 

melhorar a qualidade de vida e saúde desta população.  

   

2.3.3 – Exercício físico e prevenção de quedas em idosos   

Muitos autores e organizações têm procurado verificar quais os 

benefícios da prática de EF na terceira idade, como forma de combater as 

quedas nestas idades, verificando que existe uma correlação negativa entre 

ambas, ou seja, a prática de actividade física está inversamente relacionado 

com o risco de quedas (American College of Sport Medicine, 1998; U. S. 

Department of Health and Human Services, 2002; National Public Health 

Partnership, 2005). Gauchard et al. (2003) referem que, mesmo quando é difícil 

observar uma relação directa causal entre a prática da AF/EF com a redução 

de quedas, verifica-se uma melhoria de muitos dos factores de risco de queda, 

nomeadamente das componentes físicas e fisiológicas como é o caso do 

controlo postural, sensibilidade proprioceptiva e vestibular. Assim, a prática de 

AF/EF, poderá constituir-se como uma boa intervenção ao nível dos factores de 

risco de quedas (Donald et al., 2000; Gauchard et al., 2001; Lord et al., 2003). 

Entre as componentes físicas e fisiológicas que o EF na terceira idade 

proporciona, a literatura refere um aumento da força e massa muscular, bem 

como, da estabilidade e funcionalidade da marcha, acarretando consigo uma 

redução do risco de quedas (Chodzko-Zaiko, 1999; Rubenstein et al., 2000; 

Dias & Duarte, 2005). No mesmo seguimento Dourador (1999) cita que ―a 

prática da actividade física tem como principais benefícios melhorar a 

performance muscular e o equilíbrio, agindo na prevenção de quedas‖.  

Assim a prática de EF regular nestas idades apresenta melhorias ao 

nível da força e massa muscular, proporcionando um aumento entre os 30 e 

40% da força e massa muscular (Celsing et al., 1990). Num estudo efectuado 

por Reeves et al. (2005), que submeteu-se um grupo de idosos com uma 

média de idades de 74 anos a um programa de treino de força dos músculos 
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extensores do joelho durante 14 semanas, 3 vezes por semana, foi possível 

observar uma melhoria expressiva da força muscular concêntrica em 22 a 37%, 

o que elucida bem sobre impacto do treino de força em idosos sobre esta 

componente da aptidão física.   

Também e porque a sarcopenia é um factor de risco de quedas devido á 

debilidade verificada na componente muscular, o treino onde estejam incluídos 

exercícios de força podem reduzir e mesmo reverter a sarcopenia (Rogers & 

Evans, 1993), levando a um aumento da força e massa muscular, 

principalmente nos membros inferiores (Freitas, 2002), que é o segmento 

corporal onde se verifica maior perda muscular aquando da inactividade e 

aquele mais directamente relacionado com o risco de quedas. Em contrapartida 

a inactividade física, leva a uma redução de todos estes níveis, principalmente 

na força muscular, onde 6 semanas de inactividade induzem perdas na ordem 

dos 20% da força muscular dos membros inferiores e 10% nos membros 

superiores (Freitas, 2002). Para além da musculatura dos MI, o EF fortalece os 

músculos posturais, importantes para manutenção da estabilidade corporal e 

mobilidade do idoso, prevenindo as quedas (Daley e Spinks, 2000). 

Tal como no desempenho muscular, o EF proporciona melhorias ao 

nível do equilíbrio, quer estático quer dinâmico, levando a melhorias na 

funcionalidade da marcha (Forciea, 1996). Num estudo levado a cabo por 

Shimada et al. (2003), que submeterem um grupo de idosos institucionalizados 

a um programa de treino durante 12 semanas, englobando exercícios 

específicos de equilíbrio e marcha, observou-se uma melhoria significativa ao 

nível do equilíbrio e da condição física geral.  

Para além destes benefícios, o EF promove a estabilidade corporal, 

melhora a flexibilidade e acautela a rigidez articular (Mazzantti, 2006), a saúde 

óssea e a amplitude de movimentos (Mazzeo et al., 1998), tal como a 

coordenação neuro-muscular (Spirduso, 1995; Cost, 1999), factores estes 

elementares na prevenção das quedas, como já vimos anteriormente. 
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Perante isto podemos referir que a prática regular de EF, promove a 

melhoria de vários parâmetros que interferem no equilíbrio e controlo corporal, 

como a capacidade muscular, mobilidade articular, flexibilidade, agilidade e 

coordenação (Heikkinen, 1998; Shephard, 2002), que por sua vez prediz uma 

redução do risco de quedas.   

Para Spirduso et al. (2005), o EF regular ajuda a prevenir as quedas 

através de vários mecanismos, sendo eles o reforço muscular nos membros 

inferiores e região lombar, melhoria dos reflexos, velocidade do andar, 

mobilidade, flexibilidade, sinergia motora das reacções posturais, equilíbrio e 

coordenação, manutenção do peso corporal, manutenção e/ou aumento da 

densidade mineral óssea e diminuição do risco de doenças cardiovasculares. 

De facto verifica-se que a prática de EF auxilia na diminuição de ocorrência de 

doenças ligadas á problemática das quedas, como a osteoporose e doenças 

cardiovasculares. Matsudo (1997) refere que o exercício físico reduz a 

incidência de doenças cardíacas em 25% e cerca de 10% em acidentes 

vasculares cerebrais e doenças respiratórias crónicas, situações que são 

propícias á ocorrência de quedas.  

Tal como nas doenças do foro cardiovascular o EF, tem sido 

documentado como uma medida objectiva na prevenção óssea, trazendo 

vários benefícios a este nível, principalmente em indivíduos com osteoporose, 

segundo Bankoff et al. (1998) o EF provoca um efeito pizoelétrico local no osso 

desenvolvendo mudanças eléctricas, o que conduz a um estímulo da actividade 

osteoblástica, e consequentemente à formação óssea, ou seja, a actividade 

osteoblástica é aumentada pela carga mecânica a que os ossos são 

submetidos (Suzuki, 2000). Paralelamente o EF colabora na fixação do cálcio 

ao nível ósseo (Forsén et al., 1994), este aumento do conteúdo mineral ósseo, 

juntamente com o aumento da densidade mineral óssea, conduz a uma 

redução da probabilidade de fractura óssea (Freitas, 2002), podendo assim 

reduzir as consequências derivadas das quedas (Freitas, 2002; Carvalho & 

Soares, 2004). Assim, Branco (1997), documenta de forma sumária que a 

importância do EF na prevenção óssea, está associada ao facto de induzir 



 

 
42 

 

estímulos mecânicos no osso, prevenindo a perda de massa óssea, para além 

de melhorar o equilíbrio e a força muscular, evitando, no seu conjunto, as 

quedas e fracturas osteoporóticas. 

O EF pode desempenhar um papel primário, secundário e terciário na 

prevenção de quedas, a nível primário previne o aparecimento de certas 

patologias e défices das capacidades motoras, que podem levar à 

incapacidade e maior risco de quedas; o seu papel secundário centra-se no 

retardar ou impedir a evolução dessas patologias e défices funcionais, e por fim 

o seu papel terciário, baseia-se no restabelecimento da função a um nível que 

permita uma maior autonomia na realização das actividades diárias (Pope & 

Tarlov, 1991).   

Programas de EF regular na 3ºidade, onde estejam patentes as 

capacidades motoras resistência aeróbia, força muscular, flexibilidade e 

equilíbrio conduzem a uma redução do risco de cair, sendo que os idosos que 

participam nestes programas apresentam uma menor incidência de quedas 

(Province et al., 1995; Carter et al., 2001; Becker et al., 2003). De referir ainda 

que exercícios com bolas, treino de estabilidade e o Tai Chi, proporcionam 

melhorias muito acentuadas ao nível do equilíbrio (Rogers et al., 2003).  

Embora os programas de EF com ênfase em exercícios de equilíbrio 

sejam considerados por muitos autores, como os mais benéficos na prevenção 

de quedas (Province et al., 1995; Campbell et al., 1997), programas de 

exercícios com foco na força muscular e/ou capacidade aeróbia, também têm 

sido descritos como eficazes na redução da incidência de quedas (Buchner et 

al., 1997).  

Os programas de EF com objectivo de prevenir quedas, devem ser 

multifacetados, incluir as capacidades motoras condicionais e coordenativas, 

uma vez que a sua etiologia, também é multifactorial (Baptista, 1999). O EF 

composto por várias componentes, tendo por objectivo o incremento da força, 

equilíbrio, resistência, flexibilidade e coordenação, poderá oferecer maior 

independência, reduzindo os efeitos da diminuição da aptidão física necessária 
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para a realização das actividades do dia-a-dia e diminuição do risco de quedas 

e de problemas associados, tais como fracturas (Marques, 1998; Castro, 2000; 

Rantanen, 2001; Timonen et al, 2002). Em suma, vários programas de 

exercícios reflectem uma redução das quedas e das suas consequências, 

desde que estejam incluídos exercícios de equilíbrio, força e resistência 

aeróbia nesses programas (Carter et al., 2001; Petiz, 2002). Num estudo de 

revisão realizado por Sivan et al. (2010), verificaram que em 7 dos 8 estudos 

analisados, registou-se uma diminuição significativa da incidência de quedas 

do grupo experimental face ao grupo de controlo, bem como uma melhoria da 

capacidade funcional dos idosos. Os autores verificaram ainda que quem 

beneficia mais com este tipo de programas são idosos com elevado risco de 

quedas, défices de força e equilíbrio, mulheres e indivíduos com idade superior 

a 80 anos. Daley e Spinks (2000), referem que as quedas, são passíveis de ser 

prevenidas, através de reeducação comportamental e programas de exercício.   

Um dos factores de risco de quedas que tem sido descrito na literatura é 

ingestão de certos medicamentos, como anti-depressivos, ansióliticos e anti-

hipertensivos (Tinetti et al., 1994; Gardner et al., 2001; Close et al., 2003), 

medicamentos estes que podem ser responsáveis por alterações musculares, 

ósseas, motoras, hipotensão postural e vertigens (Coutinho & Silva, 2002; 

Fabrício et al., 2004), tornando assim o indivíduo mais susceptível à ocorrência 

de quedas, principalmente em indivíduos idosos que já apresentam debilidades 

a estes níveis devido ao processo natural de envelhecimento. Também aqui o 

EF parece proporcionar uma redução no recurso a medicamentos por parte dos 

idosos (Farinatti & Monteiro, 2008), inclusive dos medicamentos acima 

descritos, e assim reduzir as probabilidades de quedas através da eliminação 

de factores de risco associados.  

O EF influencia assim positivamente a manutenção do equilíbrio, uma 

vez que altera os valores da composição corporal, aumenta os níveis de força, 

a expressão da coordenação neuromuscular, diminui a hipotensão postural, 

reduz a medicação (que afecta bastante o equilíbrio) e melhora a qualidade da 

marcha (Spirduso, 1995). 



 

 
44 

 

Os benefícios do EF na prevenção das quedas também são consensuais 

na área psicossocial, sendo que a sua prática regular pode reduzir alguns 

factores de risco psicossociais das quedas (Kong et al., 2002; Means et al., 

2003), contribuir para a socialização e bem-estar dos idosos (Spirduso et al., 

2005) e proporcionar benefícios ao nível do sistema nervoso central, 

principalmente na função mental e neuropsicológica. Existe mesmo um leque 

alargado de investigações, onde se verifica que a participação regular em 

programas de EF, se encontra associada à redução do medo de cair, dos 

estados depressivos e da ansiedade, bem como ao aumento da auto-estima 

(Scully et al., 1998; Paluska & Schwenk, 2000; Mazzeo &Tanaka, 2001; 

Spirduso et al., 2005), tornando-se assim uma excelente intervenção para 

pessoas que apresentam problemas a este nível, bem como na redução das 

quedas (Means et al., 2003; Rogers et al., 2003).  

Como já tivemos a oportunidade de referir o medo de cair é um dos 

grandes factores de risco das quedas, e a prática de EF contribui para uma 

redução deste medo, principalmente se nesses programas estiverem incluídos 

exercícios de coordenação motora, já que podem conduzir a uma melhoria da 

auto-estima e confiança na realização dos movimentos, culminando numa 

redução do medo de cair e de efectuar as actividades (Norman, 1995). 

Segundo um estudo efectuado por Bishop et al. (2010) uma maior mobilidade 

leva a que os idosos com historial de quedas que se encontrem em fase de 

reabilitação apresentem maior confiança em realizar as actividades diárias sem 

medo de cair, como o exercício proporciona uma maior mobilidade por parte do 

participante, conduz também a uma redução do medo de cair em idosos na 

fase de reabilitação das quedas.  

Outro grande benefício psicossocial do EF é a promoção do convívio, o 

bem-estar, interacções sociais e ocupação dos tempos livres, combatendo o 

isolamento (Mota & Carvalho, 2001), estes benefícios do EF embora não 

colaborem directamente na prevenção das quedas, proporcionam um leque de 

oportunidades para levar o idoso a se mover e a se exercitar, contribuindo 
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assim indirectamente no combate as quedas, através de um impacto positivo 

perante os factores de risco das quedas, nomeadamente na inactividade física. 

Assim o EF regular na terceira idade parece ser efectivo na intervenção 

sobre os factores desencadeantes das quedas (Carter et al., 2001; Walsh et al., 

2001), actuando no aumento do equilíbrio (Gardner et al., 2000), na redução do 

medo de cair (Santos, 2008), na redução do risco de fractura da anca, bem 

como na incidência de quedas em cerca de 20% a 40% (Gregg, 2000). Como 

as quedas estão relacionadas, em muito, com estes parâmetros, as melhorias 

a estes níveis, levam consequentemente à diminuição do risco de quedas 

(Tinetti, 1994; Gregg et al., 2000; Rubenstein et al., 2000).  

  Todos estes estudos aqui referidos, informam-nos sobre os vários 

benefícios do EF sobre a problemática das quedas na terceira idade, no 

entanto esta é uma área que ainda precisa de muita investigação, para Rose 

(2008), o que se pode afirmar com algum nível de confiança é que o EF se 

implementado, quer isoladamente quer através de um programa multifactorial 

de prevenção de quedas, é eficaz na redução dos factores de risco de quedas, 

bem como na redução da incidência de quedas.   

Em síntese podemos referir que, de um modo geral, praticantes de EF 

regular apresentam menor propensão para a ocorrência de quedas do que os 

não praticantes (Mazo et al., 2007). 
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2.4 – Tipo de programas de exercício físico  

2.4.1 – Recomendações   

Sabendo nós que as quedas e as suas consequências são um grande 

problema para o idoso, colocando em causa a sua dependência e qualidade de 

vida, e ao mesmo tempo que a prática de EF de forma regular é um excelente 

meio para prevenir as quedas e os problemas dai derivados, torna-se 

importante verificar qual o tipo de actividade mais recomendada e mais 

praticada nestas idades, de modo a verificar se são, e quais são, as mais 

efectivas na prevenção das quedas em indivíduos idosos.   

Hoje em dia, existem muitas recomendações para a prática da AF/EF, 

sendo que usualmente recorremos á pirâmide da AF de Niemen desenvolvida 

em 2003, onde a base da pirâmide nos indica que devemos desenvolver cerca 

de 30 minutos de actividade informal, como as actividades domésticas, de 

seguida solicitar o desenvolvimento da aptidão aeróbia, 3 a 5 vezes por 

semana, com uma duração de 20 a 30 minutos cada sessão, incluindo 

actividades como nadar e correr, de seguida desenvolver a aptidão muscular, 2 

a 3 vezes por semana, recorrendo a exercícios de força e flexibilidade, e no 

topo da pirâmide actividades que devemos destinar menos tempo como ver 

televisão.  

Paralelamente, várias recomendações e directrizes específicas para as 

faixas etárias mais velhas têm sido desenvolvidas. Destas destacamos as 

recomendações da OMS (1997) e do ACSM (1998ª), que nos indicam que as 

actividades físicas direccionadas aos idosos devem conter exercícios aeróbios, 

força e resistência muscular, bem como flexibilidade, de forma individual ou 

colectiva, mas supervisionada. No entanto como o grande objectivo do treino 

em idosos, é melhorar a sua capacidade funcional, não podemos deixar de 

parte algumas capacidades motoras como o equilíbrio, agilidade e 

coordenação (Morey et al., 1998), pois são capacidades fundamentais para o 

menor risco de quedas (Morey et al., 1998), bem como para a melhoria 

funcional (Baloh et al., 1995).  
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Segundo Chodzko-Zajko et al. (2008), em idosos que apresentam 

problemas de mobilidade e quedas, os exercícios de equilíbrio são primordiais 

na sua prevenção, sem no entanto suspender ou descorar as outras valências 

em cima referenciadas.  

Num estudo de revisão efectuado por Costello & Edelstein (2008), 

procurou-se verificar quais os programas de exercícios para prevenção de 

quedas mais benéficos para os idosos, os autores concluíram que os 

programas multi-disciplinares são os mais eficazes, principalmente em 

indivíduos mais velhos e com história de quedas, devendo esses programas 

incluir exercícios de fortalecimento muscular, equilíbrio e/ou treino de 

resistência com uma duração mínima de 12 semanas. No entanto, a duração 

dos programas tem registado uma grande variação, nesse sentido Sivan et al. 

(2010) num estudo de revisão verificaram que para estes programas de EF 

serem eficazes na redução das quedas têm de ser efectuados regularmente 

pelo menos 3 vezes por semana durante 6 meses.  

No mesmo seguimento Suzuki et al. (2004), procuraram verificar no seu 

estudo se um programa de exercício de força muscular, equilíbrio e Tai chi, 3 

vezes por semana durante 6 meses reduzia a incidência de quedas na 

população idosa com idade superior a 73 anos de idade, os resultados foram 

esclarecedores, mostrando uma redução significativa do grupo experimental 

face ao grupo de controlo, sendo que a percentagem de indivíduos que caíram 

no grupo experimental foi de 13,6% e no grupo de controlo situou-se em 

54,5%. 

Ao longo dos anos, muitos estudos foram desenvolvidos no sentido de 

averiguar o efeito da AF/EF na problemática das quedas na terceira idade. 

Varias estratégias de intervenção têm sido utilizadas, desde intervenções 

isoladas como a musculação, caminhada e Tai Chi, até intervenções 

multidisciplinares envolvendo várias capacidades como resistência aeróbia, 

flexibilidade, equilíbrio e força, como é o caso da hidroginástica e ginástica de 

manutenção.  
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Segundo Rose (2008), para verificar-nos as actividades mais 

recomendadas, precisamos de analisar previamente o nível de risco de quedas 

e de aptidão física e funcional dos indivíduos idosos. Segundo a autora, para 

idosos com baixo risco de quedas (sem ocorrência de quedas no ultimo ano e 

ausência de factores de risco) a caminhada constitui-se como um excelente 

exercício, tal como aulas de grupo multidimensionais com ou sem exercícios 

complementares em casa, tai chi, dança, e actividades recreativas com forte 

incidência de equilíbrio (Golfe, Ténis e andar de bicicleta, entre outros). Para 

idosos com moderado risco de quedas (ocorrência de uma ou duas quedas no 

último ano e presença de um ou mais factores de risco para quedas) as 

actividades recomendadas são aulas de grupo com exercícios vocacionados 

para os factores de risco apresentados por cada indivíduo e programas de 

exercício em casa devidamente planeados e progressivos. Por fim em 

indivíduos com elevado risco de queda (lesões relacionadas com quedas nos 

últimos 6 meses e presença de dois ou mais factores de risco de quedas) deve-

se desenvolver programas de exercício individualizado, implementados por 

profissionais da saúde e do exercício, focados sobre os factores de risco 

identificados em cada indivíduo, juntamente com outro tipo de intervenções, 

como a avaliação e modificação da casa, visão, medicação, entre outros.      

As principais actividades físicas praticadas pela terceira idade são a 

caminhada, ginástica e natação (Yusuf et al., 1996). Em Portugal dos 28% dos 

idosos que praticam EF regularmente, 9% efectuam natação e 7% realizam 

caminhada (Faria, 2001). Para além das actividades mais praticadas pelos 

idosos é importante verificar quais as mais recomendadas. Puggaard et al. 

(1994) referem que os programas de EF generalizado, tal como a 

hidroginástica e ginástica de manutenção, onde não se trabalha nenhuma 

componente especifica como a força muscular ou a resistência, mas sim, um 

aglomerado de todas as capacidades, são as que por norma são mais 

procuradas e se encontram mais direccionadas aos idosos pois são actividades 

que procuram melhorar o dia-a-dia do idoso e proporcionar efeitos muito 

positivos a nível da função neuromuscular (Puggaard et al., 1994).  
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Entre as actividades generalizadas de grupo mais praticadas no nosso 

país, temos a hidroginástica e da ginástica de manutenção, modalidades 

essas, que efectuam claramente uma exercitação das várias capacidades da 

condição física (Puggaard et al., 1994), promovendo uma melhoria da 

resistência aeróbia, força, flexibilidade e equilíbrio, melhorando assim a saúde 

e qualidade de vida do idoso 

Para além destas actividades mais generalizadas, o treino de força tem 

vindo a assumir uma importância crescente, em particular no que respeita aos 

seus efeitos sobre a prevalência de quedas. Para alguns autores o treino 

específico de força, evidencia melhores resultados que o treino generalizado, 

no que se relaciona com a capacidade muscular, devido à sua especificidade e 

individualidade (Carvalho, 2002). O ACSM (1998b) menciona que o treino de 

força deve fazer parte de qualquer programa de EF direccionado ao idoso, 

devendo ser trabalhados os principais grupos musculares relacionados com as 

tarefas diárias, de modo progressivo e individualizado. Posto isto, a 

musculação, actividade que tem vindo a aumentar progressivamente a sua 

adesão por parte da população idosa, permite efectuar um trabalho de força 

individualizado, maximizando as capacidades de cada um, o que torna este tipo 

de treino bastante interessante para a terceira idade.       

Neste sentido e após estas considerações mais generalizadas acerca do 

tipo de actividade, passamos de seguida a analisar o que a literatura tem vindo 

a descrever quanto ao efeito e recomendações de uma prática mais 

generalizada e com enfoque de maior especificidade (musculação), ou com 

enfoque multicomponente, seja em meio terrestre (ginástica de 

manutenção/caminhada) seja em meio aquático (hidroginástica).  

 

2.4.2 – Musculação  

 O treino de musculação sempre se encontrou associado aos jovens e 

aos atletas, sendo visto, não raras vezes, como não acessível à população 

idosa. No entanto, pesquisas científicas têm vindo a demonstrar que este tipo 
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de modalidade também é indicado para a população idosa. Com o avançar da 

investigação científica verificou-se que esta actividade proporciona um 

aumento da massa muscular e consequentemente um aumento da força 

muscular, que por sua vez irá proporcionar benefícios ao nível do equilíbrio e 

medo de cair como já vimos anteriormente, reduzindo assim o risco de quedas, 

para além de ser um estímulo importante para o incremento da densidade 

óssea, que se encontra muito debilitada no idoso. É certo que esta é uma 

actividade de grande importância em todo o ser humano, mas é na terceira 

idade que se verifica uma diminuição acentuada das nossas capacidades 

musculares, perante isto e com o avançar de investigação científica nesta área, 

o treino regular desta componente tem sido descrito como um mecanismo 

benéfico e seguro nos idosos (Cress et al., 2006) importante para melhorar a 

força muscular (Fleck & Kraemer, 1999), atenuar a sarcopenia muito comum 

nesta faixa etária (Matsudo, 2001), para além de todo um conjunto de outros 

benefícios que passamos a referir.  

Com base no estado da literatura actual, no que se refere ao 

desempenho muscular, podemos mencionar que os benefícios do treino de 

musculação são o fortalecimento do sistema músculo-esquelético, aumento da 

força, resistência e tónus muscular, prevenção da osteoporose, dores 

musculares, e prevenção e correcção de alterações posturais e artroses 

(Fiatarone, 1996; Matsudo, 2001; Spirduso et al., 2005). Para Fleck & Kraemer 

(1999) o treino de musculação é o mais eficaz para aumentar os níveis de força 

e melhorar a condição funcional dos idosos, sendo uma actividade que reduz a 

taxa de morbilidade e mortalidade nesta faixa etária (Okuma, 1998). Num 

estudo efectuado por Rahal & Sguizzatto (2005), verificou-se que após um 

programa de treino de foça de apenas três a quatro meses, a força muscular 

dos idosos pode triplicar. Já Carvalho & Soares (2004), informam que para 

além desta melhoria na força muscular, este tipo de treino pode proporcionar 

um aumento da coordenação neuromuscular e da potência muscular, 

capacidade esta, muito relacionada com as quedas.   
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O treino de musculação, como já tivemos oportunidade de verificar, 

proporciona grandes benefícios para o idoso, mas é nos membros inferiores 

que tem uma particular importância, pois é onde se verifica um maior declínio e 

são os músculos mais relacionados com a locomoção, mobilidade e 

independência dos idosos (Cress et al., 2006). Já em 1988, num estudo 

efectuado por Frontera et al. verificou-se que após 12 semanas de treino de 

força muscular os músculos extensores do joelho melhoraram em 117% e os 

músculos flexores do joelho melhoraram 227% na sua força muscular, para 

além de uma hipertrofia de 31% nas fibras tipo I e 27% nas fibras tipo II.   

Também mais tarde em 1996, Fiatarone (1996) mostrou que os 

principais benefícios do treino de força na terceira idade são: melhorar a 

velocidade de andar, melhorias no equilíbrio, aumento da actividade física 

espontânea, da auto-eficácia, contribuição para a manutenção ou aumento da 

densidade óssea e ajuda no controle da diabetes, artrite e doenças cardíacas.   

Por sua vez Westhoff et al. (2000), verificaram no seu estudo que um 

programa de treino de força de baixa intensidade durante 10 semanas promove 

grandes benefícios em idosos frágeis, o estudo verificou que após o programa 

de treino verificou-se uma melhoria da força extensora do joelho em 54%, 

sendo que a maior parte desta melhoria verificou-se mesmo após seis meses 

do final do programa, melhorando ainda a capacidade funcional dos idosos, 

como a mobilidade e o equilíbrio.     

Todos estes factores somados funcionam como um meio importante de 

diminuição do risco de quedas e de fractura óssea (Nelson et al., 1994), que é 

um drama do idoso devido à desmineralização óssea típica desta população 

(Carvalho, 1999).  

Par além dos benefícios mais relacionados com as capacidades físicas, 

um importante benefício deste tipo de treino, é a sua influência em 

complicações que derivam das quedas, como é o caso da fractura óssea, 

principalmente em indivíduos com osteoporose. O treino de força estimula as 

células osteoblásticas e proporciona a contracção mecânica de forma intensa, 
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levando a remodelação óssea, através de melhoria da massa e densidade 

mineral óssea (Sanbord & Simmonds, 2002; Spirduso et al., 2005), massa 

óssea que como já vimos se encontra debilitada no envelhecimento 

principalmente aquando da inactividade, chegando a sua perda mesmo a 

rondar os 0,9% por semana (Freitas et al., 2002). Num estudo levado a cabo 

por Santarém (1998), verificou-se uma melhoria da densidade mineral óssea 

em 40% para indivíduos sujeitos a um programa de musculação 

comparativamente com idosos sedentários.  

O treino de força para além de intervir directamente no sistema 

esquelético, tornando os ossos mais fortes, prevenindo a ocorrência de 

fracturas e as próprias quedas, leva como já vimos a um reforço da 

musculatura, este reforço muscular contribui para proteger as nossas 

estruturas ósseas, principalmente na região abdominal e lombar, que é crucial 

para um bom equilíbrio corporal e capacidade de deslocamento (Matsudo, 

1997; Chodzko-Zajko, 1998).   

Neste sentido o ACSM (1998a,b) estabeleceu algumas recomendações 

para o treino específico de força em idosos, sugerindo que devem ser 

desenvolvidas 2/3 sessões semanais, com a 8/10 exercícios, 2/3 series de 8 a 

12 repetições. Deve ser dado preferência a máquinas de resistência variável, 

uma vez que permite ajustar a carga ao grupo muscular solicitado, bem como 

proteger o idoso de lesões, através de uma maior superfície de apoio 

(Matsudo, 1997), e os movimentos devem ser efectuados de forma lenta e 

controlada, na sua amplitude máxima (Matsudo, 1997). Por sua vez exercícios 

isométricos devem ser evitados, pois conduzem a um aumento da frequência 

cardíaca e pressão arterial, principalmente em idosos hipertensos e com 

patologias cardíacas (Carvalho, 1999).      

Nos exercícios de força, devemos ainda evitar a manobra de Valsalva, 

(bloqueio respiratório), bem como exercícios isométricos, de modo a prevenir 

complicações do sistema cardiovascular (Matsudo, 1997; Oliveira, 2010).        
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2.4.3 – Hidroginástica  

O termo hidroginástica apareceu no final do século XIX, no qual de 

designava de exercício activo dentro água, com o propósito de fins curativos e 

prevenção da saúde (Irion, 1997), sendo direccionada aos idosos e pessoas 

com excesso de peso (Hall et al., 1998). Esta designação deriva do grego, 

definindo o exercício dentro de água, com a inclusão do termo vertical, de 

modo a não ser confundido com a natação (Yázigi, 2000).   

Hidroginástica é como o nome indica ginástica dentro de água, tal como 

afirma Sova (1998) ―a hidroginástica é uma união de exercícios aeróbios e 

localizados, alongamento e relaxamento, realizados dentro da água‖, actividade 

esta que apresenta propriedades físicas que favorecem a prática de EF nos 

idosos, já que as articulações sofrem menos impacto uma vez que o peso 

corporal se encontra-se diminuído e é contrariado pela força de impulsão 

(Case, 2001).  

Esta modalidade sofre hoje dia uma grande expansão e as explicações 

para esse facto são as vantagens que apresentam em comparação com o 

exercício no meio terrestre, como a diminuição das forças gravitacionais, 

diminuição do stress mecânico do sistema músculo-esquelético e facilidade de 

termorregulação (Katz et al., 1991).  

Estas vantagens resultam das propriedades físicas do meio aquático, 

sendo elas a massa (quantidade que um objecto contem de substancia ou 

matéria), densidade (se um objecto tiver densidade maior que a água ele 

afunda, caso contrario ele flutua, sendo a densidade relativa da água igual a 1), 

flutuação (força exercida no sentido oposto à força da gravidade), pressão 

hidrostática (pressão exercida pela água em todas as partes do corpo imersas, 

aumentando conforme a densidade e a profundidade da água (liquido) 

aumentarem) e a viscosidade (proporciona resistência ao movimento em 

qualquer direcção) (Bonachela, 2001; Delgado & Delgado, 2001).   

Todas estas propriedades fornecem uma grande vantagem à 

hidroginástica, uma vez que permite um conjunto alargados de exercícios, que 
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não eram passíveis de ser realizados no meio terrestre, principalmente em 

indivíduos idosos que frequentemente apresentam debilidades e dores 

articulares, para além de sobrepeso (Case, 2001; Sanders & Rippee, 2001).  

As pessoas que por norma procuram este tipo de modalidade são 

pessoas a recuperar após lesões, artrites, limitações da mobilidade articular, 

dificuldades em sustentar o peso, dor de costas entre outros, sendo que 

normalmente estas dificuldades aparecem na velhice, logo esta é uma 

actividade muito ligada ao idoso (Katz et al., 1991; Hall et al., 1998). Para além 

disso, o perigo de quedas diminui devido à redução das forças gravitacionais, o 

corpo mantêm-se pela acção da flutuabilidade que o suporta na superfície 

mantendo-o em equilíbrio. As forças gravitacionais diminuem no meio aquático 

devido à densidade da água e flutuação do corpo na água.  

Uma das particularidades do meio aquático é que a água é mais densa 

que o ar, logo a resistência também é bastante mais elevada, aumentando 

conforme a força aplicada pelo próprio corpo, esta situação permite adaptar a 

resistência à força de cada participante, ou seja, indivíduos com mais força, 

exercem mais força sobre a água, tornando a resistência mais elevada, esta 

situação confere uma vantagem a este tipo de programas, pois permite de 

certo modo efectuar um treino ―individualizado‖ dentro deste tipo de aulas de 

grupo.  

O exercício no meio aquático tem benefícios fisiológicos, psicológicos e 

sociais. De entre os benefícios fisiológicos encontram-se a melhoria da 

resistência cardiovascular, o reforço muscular, a melhoria da flexibilidade, a 

manutenção do controlo neuromotor, a melhoria do equilíbrio e uma maior 

agilidade e rapidez nos movimentos. Segundo Tsourlou et al. (2006) o exercício 

aquático tem sido proposto como uma alternativa de exercício a fim de 

melhorar a condição física, especialmente em indivíduos com baixos níveis de 

aptidão física, como é o caso dos idosos. Alguns benefícios psicológicos são a 

sensação de bem-estar, a manutenção de saúde mental, a melhoria do 

funcionamento cognitivo e a melhoria da capacidade de aprendizagem. A nível 
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social os benefícios são a maior integração, a realização de novas amizades e 

o relacionamento com pessoas de todas as idades (Villa & Calvo, 1998).   

Para além disso, de uma forma geral os exercícios na água não 

oferecem riscos na sua execução, propiciando melhor aquisição da condição 

aeróbia, melhor amplitude de movimentos articulares, fortalecimento da 

musculatura enfraquecida, equilíbrio postural e coordenação geral (Campion, 

2000). Todos estes, factores importantes no restabelecimento das 

componentes da aptidão física importantes para a prevenção das quedas.  

Resumindo, o meio aquático, é um excelente meio para a realização de 

exercícios, ao possibilitar o aproveitamento das propriedades deste meio como 

sejam a desgravitação dos segmentos, reduzindo a carga mecânica imposta às 

articulações dos membros inferiores; sendo o movimento menos doloroso; a 

resistência moderada oferecida pela água proporcionando o fortalecimento 

muscular; a flutuabilidade que pode induzir a um melhor equilíbrio (Espanha, 

2004).  

Uma das particularidades e benefícios do exercício dentro de água, é 

que podemos ajustar facilmente a resistência aos nossos níveis de força, 

bastando para isso aumentar ou diminuir a velocidade e a propulsão do 

movimento (Genuario & Vegso, 1989). Neste tipo de actividades podemos 

ainda utilizar aparelhos para aumentar esta resistência, como bolas, pesos, 

―esparguetes‖, braçadeiras, entre outros, permitindo assim cargas suficientes 

para o incremento da força muscular (Sova, 1998), bem como uma melhoria 

generalizada do sistema músculo-esquelético e um trabalho equivalente de 

músculos agonistas e antagonistas (Almeida, 1999), devido a uma resistência 

tridimensional do meio aquático. 

A prática regular desta actividade melhora as componentes da condição 

física (Alves et al., 2004) como a resistência aeróbia, força muscular, 

flexibilidade e composição muscular, tal como as componentes secundárias 

como a velocidade, potencia, agilidade, reflexos, coordenação e equilíbrio 

(Sova, 1998). Para Bonachela (1998), a hidroginástica é uma modalidade onde 

se pode trabalhar os sistemas cardiovasculares e muscular, sendo os seus 
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principais benefícios a melhoria da performance psicomotora e da coordenação 

motora, aumento da massa, força e resistência muscular, melhoria da 

flexibilidade, coordenação e equilíbrio, favorecendo assim o deslocamento e o 

equilíbrio durante o caminhar, diminuindo o impacto articular e as dores 

articulares, dores da coluna vertebral, emagrecimento geral e diminuição da 

frequência de quedas, devido em grande parte a uma diminuição dos factores 

de risco aqui referidos. 

Foley et al. (2003), verificaram que programas aquáticos de EF como a 

hidroginástica, proporcionam ganhos ao nível da força muscular e da função 

física dos membros inferiores, diminuindo o risco de quedas em pessoas 

idosas com osteoartrite do quadril, embora esses benefícios sejam 

semelhantes aos resultados encontrados em programas efectuados no meio 

terrestre. Num estudo efectuado por Alves (2001), foram estudadas 60 

mulheres idosas que não praticavam EF regular, divididas por dois grupos, um 

grupo sujeito a um programa de 3 meses de hidroginástica (2 vezes por 

semana) e um outro grupo de controle. Foram aplicados os testes da bateria de 

testes Rikli &Jones (2001), antes e depois de aplicado o programa de treino, os 

resultados encontrados reflectiram que os idosos sujeitos ao programa de 

hidroginástica apresentaram um melhor desempenho em todos os testes no 

final do programa, comparativamente ao inicio do programa e também em 

relação ao grupo de controle, reflectindo assim uma melhoria da aptidão física 

geral relacionada com a saúde, nomeadamente ao nível da força e resistência 

muscular dos membros superiores e inferiores, resistência aeróbia, flexibilidade 

dos membros superiores e inferiores, mobilidade e equilíbrio. 

Por sua vez, Arnold & Faulkner (2010), verificaram que um programa de 

hidroginástica isoladamente, não apresenta melhorias significativas, mas se 

combinar-nos um programa de hidroginástica com um programa de educação 

sobre o risco de quedas, então sim, verifica-se uma melhoria da função física e 

redução do risco e incidência de quedas. 

 Ao longo dos anos tem sido muito discutido na literatura a hipótese dos 

exercícios aquáticos poderem repor em parte a mineralização óssea, pois tanto 
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a hidroginástica como a natação são consideradas actividades onde não se 

verifica o suporte do peso corporal. Orwoll et al. (Cit. por Guerrino et al., 1996) 

verificaram no seu estudo que homens que nadam regularmente apresentam 

maior densidade mineral óssea comparados com os que não praticam, já 

Erichsen (2000) verificou que o aumento da densidade mineral óssea em 

actividades aquáticas é pequena e deve-se à intensidade da actividade 

muscular. De facto embora a maioria dos autores refira o seu não-efeito sobre 

a estrutura óssea, já que os impactos e o suporte do peso corporal estão 

atenuados na hidroginástica, a actividade muscular pode ser bastante intensa, 

devido à densidade e à resistência provocada pela água, podendo levar a 

melhorias, particularmente no que se refere aos factores de risco de quedas. 

Por exemplo, o trabalho da força muscular através da pressão hidrostática da 

água, possibilita ao idoso realizar diversos exercícios com a resistência da 

água, que o deixam apto para realizar com maior facilidade exercícios em terra. 

A hidroginástica para além dos benefícios físicos e fisiológicos, também 

apresenta vantagens biopsicosociais, reflectindo uma melhoria da auto-estima, 

devido a uma melhoria das suas capacidades, e do relacionamento social. Num 

estado efectuado por Pinho et al. (2006) verificou-se que o grande motivo pelo 

qual os idosos frequentam esta modalidade é a saúde, como é o normal entre a 

população idosa para a prática de actividade física no geral, no entanto 

verificou-se que a seguir à saúde o motivo que mais idosos referiram foi a 

socialização (10%) o que reflecte uma vantagem social muito importante deste 

tipo de actividade. No mesmo estudo verificou-se ainda que os idosos sentem 

que o seu estado geral melhorou ao fim de um período de prática de 6 meses 

desta actividade (93,3%), sendo poucos os que se sentem na mesma (6,7%) e 

nenhum idoso referiu estar pior do que quando começou. Também Bates & 

Hanson (1998) referem que a prática desta actividade proporciona benefícios a 

este nível, nomeadamente através da uma melhoria da autoconfiança. Por sua 

vez Sova (1998) e Bonachela (2001) referem que após a implementação do 

programa de hidroginástica verifica-se uma diminuição da ansiedade e do 

stress do dia-a-dia, aumento da motivação, proporcionando um bem-estar 

psicológico.   
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Perante tudo isto, podemos referir que o EF e a água estabelecem uma 

combinação saudável, promovendo excelentes resultados para o idoso e para 

a sua qualidade de vida.   

 Apesar dos inúmeros benefícios, as recomendações para a prática desta 

actividade ainda são um pouco escassas. Entre essas recomendações 

encontram-se as actividades em grupo de carácter lúdico de forma a promover 

a socialização, actividades recreativas, tendo em vista a produção de endorfina 

e andrógeno que são responsáveis pela sensação de bem-estar, trabalho de 

força com sobrecarga, principalmente nos músculos responsáveis pela postura 

e sustentação (não efectuar contracções isométricas), exercícios aeróbios, 

equilíbrio, actividades moderadas e progressivas, exercícios de 

alongamento/flexibilidade e relaxamento, por forma a recuperar do exercício 

efectuado (Bonachela, 1998; Matsudo &matsudo cit. Por Silva & Barros, 1998; 

Novais, 2001). 

      

2.4.4 – Ginástica de manutenção / Caminhada  

Hoje em dia uma literatura, defende que os programas mais vantajosos 

para os idosos, são aqueles que focalizem a trabalho de várias componentes 

(Bruin & Murer, 2007). Este tipo de programas têm como principal objectivo o 

incremento da funcionalidade global dos idosos, melhorando a sua qualidade 

de vida (Puggaard et al., 1994), recorrendo a exercícios de força muscular, 

aeróbios, flexibilidade e equilíbrio (Pollock et al., 1998), capacidades que são 

essenciais para a saúde e capacidade funcional dos idosos (Carvalho, 2002). 

Segundo Chodzko-Zajko (1999), programas de treino multidimensionais, que 

combinem o trabalho de resistência aeróbia, força muscular, flexibilidade, 

equilíbrio e actividades coordenativas são os mais recomendados para esta 

população, sendo a ginástica de manutenção um excelente meio para 

potencializar estas capacidades, devendo-se constituir como a base de 

qualquer programa de treino em idosos (Sardinha & Baptista, 2001). Segundo 

Okuma (1998) as actividades físicas mais vantajosas para os idosos são as 

actividades de grupo, uma vez que apelam à integração e ao fortalecimento de 
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amizades, superação de limites físicos, ocupação do tempo em seu proveito, 

desenredando-se de angústias e medos, promovendo maiores níveis de 

actividade mental (Scully et al., 1998; Paluska & Schwenk, 2000).  

Verificadas as componentes a desenvolver nestas idades é importante 

definir a intensidade, frequência e duração dessas actividades, para o ACSM 

(2007), a frequência com que efectuamos exercício físico situa-se no mínimo 

em duas sessões por semana com uma duração entre os 45 a 60 minutos, 

sendo a intensidade adaptada às capacidades de cada indivíduo. As sessões 

devem ser constituídas por um período inicial de aquecimento de 10 a 15 

minutos, onde devem constar exercícios como a caminhada, mobilidade 

articular e alongamentos para evitar o aparecimento de lesões e preparar o 

organismo para a actividade a desenvolver (Freitas, 2002), seguida por uma 

parte fundamental com uma duração de 25 a 30 minutos onde se devem incluir 

exercícios de força, flexibilidade e de resistência aeróbia, mas também 

exercidos de equilíbrio e coordenação (Carvalho, 2002), e terminar com uma 

fase de relaxamento ou retorno à calma, rondando uma duração de 10 minutos 

onde se deve desenvolver exercícios respiratórios e de relaxamento (Forciea, 

1996; Carvalho, 2002; Pereira, 2006).   

Rikli & Jones (2001) referem a necessidade de trabalhar as diferentes 

componentes da aptidão física no idoso através de programas estruturados 

multicomponetes de EF. As autoras definem ainda um conjunto de linhas 

orientadoras para o treino de cada um das componentes, nas quais a força 

muscular seja trabalhada mediante exercícios resistidos para cada um dos 

grandes grupos musculares implicados no dia-a-dia do idoso, executando pelo 

menos uma série de 10 a 15 repetições por cada grupo muscular; para 

trabalhar a flexibilidade, o alongamento deve ser realizado de um modo lento e 

gradual, permanecendo durante pelo menos 10 segundos na amplitude 

máxima (sem dor) e repeti-lo duas ou três vezes; para melhorar o equilíbrio e 

reduzir o risco de quedas, as actividades de equilíbrio/agilidade deverão ser 

incluídas nas rotinas normais de exercício; o equilíbrio/agilidade pode ser 

melhorado de um modo mais efectivo através de exercícios que envolvam 
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múltiplos sistemas como o motor, o sensorial e o cognitivo; por fim, segundo as 

autoras a resistência aeróbia deve ser trabalhada através de actividades 

rítmicas que recrutem os grandes grupos musculares, como caminhar, fazer 

jogging, andar de bicicleta, nadar e dançar.  

Na realidade, para muitos autores a melhor actividade para pessoas 

idosas é a caminhada com uma duração de 30 minutos por dia, 3 a 5 vezes por 

semana (U.S. Department of Health and Human Services, 1996; Shephard, 

2001, Bauman, 2004). Este tipo de actividade ganha muitos adeptos a cada dia 

que passa, pois não necessita de grandes habilidades, não são necessários 

grandes recursos materiais, pode ser efectuada a qualquer hora do dia, 

sozinho ou acompanhado, ou seja, tem total controlo e liberdade na sua 

realização. Isto para além de trazer vários benefícios para o idoso como o 

aumento do nível de actividade física, melhoria da resistência aeróbia e de 

força nos membros inferiores (Heikkinen, 1998).  

 A caminhada é um exercício predominantemente aeróbio, que integra os 

principais grupos musculares, aumentando o despendido energético (Howley, 

2001), sendo uma das formas mais fáceis de desenvolver exercício aeróbio 

nestas idades (Forciea, 1996). No entanto, este tipo de actividade não 

desenvolve apenas a capacidade aeróbia quando efectuada em idosos, mas 

também a coordenação, força e resistência muscular, bem como o equilíbrio 

(Heikkinen, 2003), capacidades estas, que são a grande base das 

recomendações da OMS (1997) para o idoso. Nesta actividade, ao contrário da 

corrida não se verifica a fase em que os pés deixam de ter contacto com o solo, 

deixando de se verificar a fase de voo (Lima, 1998). Esta situação torna o 

exercício mais seguro, principalmente em idosos, uma vez que o risco de 

lesões encontra-se diminuído. Num estudo efectuado por Eun et al. (2010), 

verificou-se que um programa de caminhada durante três meses com pesos 

nos tornozelos, proporciona benefícios nas aptidões físicas relacionadas com 

as quedas, principalmente ao nível da força muscular e da resistência aeróbia, 

bem como em factores psicológicos, como o medo de cair, e metabolismo 

ósseo, contribuindo assim para uma redução do risco de quedas.     
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Ambas as actividades proporcionam benefícios para o idoso, a 

caminhada pelo trabalho aeróbio desenvolvido, reforço muscular dos membros 

inferiores e melhorias no deslocamento, e a ―ginástica de manutenção‖ pelo 

trabalho desenvolvido nas nossas capacidades motoras, como força, 

coordenação, equilíbrio e flexibilidade, bem como benefícios psicossociais. 

Assim estas duas actividades quando inseridas num mesmo programa, 

conciliam as suas vantagens, podendo trazer excelentes benefícios para o 

idoso, como melhoria da sua independência e qualidade de vida, através de 

uma melhoria da sua capacidade física, menor probabilidade de ocorrência de 

quedas e pacificação dos danos aquando da sua ocorrência.   

Assim podemos verificar que este tipo de actividades é muito 

recomendada e praticada pela população idosa, trazendo um conjunto alargado 

de benefícios para a vida do idoso, mas será que este tipo de programas reduz 

a incidência de quedas? 

Num estudo realizado por Barnett et al. (2003) procurou-se verificar se 

um programa de exercícios de força muscular, equilíbrio e resistência aeróbia 

(como corrida ou caminhada) efectuados em aulas de grupo 1 hora por semana 

durante 1 ano e exercícios em casa, reduzia a incidência de quedas. Os 

resultados deste estudo mostraram que o grupo sujeito ao programa de 

exercícios apresentou uma redução significativa da incidência de quedas em 

40% comparativamente com o grupo de controlo, e as consequências 

derivadas das quedas foram 34% menos prejudiciais. Para além da incidência, 

verificou-se ainda que o grupo sujeito ao programa de exercícios registou 

melhorias significativas no equilíbrio. Noutro estudo realizado por Day et al. 

(2002), procurou-se verificar se a incidência de quedas reduzia após vários 

programas com intervenções distintas, assim os autores dividiram a amostra 

em 6 grupos distintos: nenhuma intervenção; exercício físico; melhoria da visão 

e tratamento de factores de risco externos em casa; exercício físico e melhoria 

da visão; exercício físico e tratamento de factores de risco externos em casa; e 

os 3 tipos de intervenções contíguos. Os programas que incluíam exercício 

físico baseavam-se em exercícios de força muscular e equilíbrio, através de 
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aulas de grupo 1 hora por semana durante 15 semanas, e exercícios em casa 

durante 1 ano. Os resultados demonstraram uma redução significativa de 

quedas nos grupos sujeitos a programas onde constava o exercício físico 

(56,3%), comparativamente com o grupo de controlo (63,5%). No mesmo 

seguimento Wallace et al. (1998) reportaram que sessões de EF de grupo 

multidimensionais onde estejam incluídos exercícios de força muscular, 

resistência aeróbia, potencia muscular, equilíbrio e flexibilidade são efectivos 

na redução dos factores de risco associados às quedas. 

Estes estudos sugerem a importância deste tipo de programas na 

redução da incidência de quedas e na sua prevenção, eliminando factores de 

risco associados.  

  



 

 
64 

 

  



 

 
65 

 

III – Objectivos e hipóteses  

3.1 – Objectivos  

 Objectivo geral  

O presente estudo tem como objectivo geral verificar que tipo de programas 

de EF, nomeadamente programas de musculação, hidroginástica e ginástica de 

manutenção/caminhada, apresentam mais vantagens sobre os factores de 

risco de quedas. 

 Objectivos específicos  

Analisar e comparar a influência de diferentes programas de EF sobre os 

factores de risco de quedas: força muscular dos membros inferiores, equilíbrio 

e medo de cair dos idosos, bem como, na incidência de quedas. 

Analisar a existência de correlações entre os diferentes factores de risco, 

incidência de quedas, tempo que frequentam o programa de AF/EF específico 

de cada grupo, níveis de actividade física moderada a vigorosa (AFMV) e o tipo 

de medicação administrada.  
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3.2 – Hipóteses 

Tendo como base os objectivos estabelecidos por nós para este estudo 

e o estado da literatura actual, foram formuladas as seguintes hipóteses: 

H1: Todos os programas de EF em estudo apresentam níveis positivos e 

elevados relativamente aos factores de risco de quedas: força muscular dos 

membros inferiores, equilíbrio e medo de cair. 

H2: Todos os programas de EF em estudo apresentam níveis reduzidos de 

incidência de quedas. 

H3: Entre os grupos em estudo, o grupo de musculação apresenta níveis mais 

elevados de força muscular dos membros inferiores e o grupo de hidroginástica 

o que apresenta níveis inferiores. 

H4: Existem associações positivas entre os factores de risco de quedas: força 

muscular dos membros inferiores, equilíbrio, medo de cair e medicação.  

H5: Existem associações positivas entre os factores de risco de quedas com os 

níveis de AFMV e o tempo que frequentam o programa específico.  
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IV - Material e Métodos 

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

experimental aplicada no nosso estudo, bem como os respectivos instrumentos 

e protocolos de avaliação. Será também efectuada uma referência aos 

procedimentos e à organização utilizada na recolha de dados, bem como aos 

procedimentos estatísticos utilizados. 

 

4.1 – Procedimentos de selecção da amostra e da recolha de dados  

Este é um estudo transversal, que coloca em comparação três grupos de 

idosos distintos a saber: grupo de hidroginástica (GH), grupo de musculação 

(GM) e grupo de ginástica de manutenção/caminhada (GGM). 

A primeira acção desenvolvida nesta investigação foi o contacto com as 

entidades envolvidas neste estudo, de modo a verificar a disponibilidade para a 

sua colaboração bem como a devida autorização para a implementação dos 

instrumentos de recolha de dados. Assim, todas as entidades foram informadas 

sobre o estudo a ser realizado, qual o seu propósito, os seus objectivos, a 

população alvo, quais as componentes avaliadas e os instrumentos utilizados. 

Todas as entidades envolvidas (Câmara Municipal de Braga, Ginásio Puro 

Corpo e Faculdade de Desporto da Universidade do Porto) deram o aval para o 

desenvolvimento deste projecto, prestando todo o apoio para a realização do 

mesmo. Obtida a autorização para a implementação dos testes planeados nos 

idosos ligados a estas entidades, passou-se à análise da disponibilidade dos 

sujeitos idosos para integrar o estudo e efectuar os testes. Foram cumpridos os 

requisitos de carácter ético e deontológico, sendo explicado a todos os idosos o 

protocolo experimental, quais os seus objectivos, o seu propósito, os testes 

envolvidos na recolha dos dados, o que se pretendia da sua colaboração, bem 

como a manutenção da confidencialidade e anonimato dos dados. Assim, 

informados sobre todo o estudo, a maioria dos idosos mostrou-se disponível 

para colaborar, sendo posteriormente informados sobre as datas exactas em 

que os testes seriam implementados. Na realização deste estudo foram ainda 
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considerados os aspectos éticos referidos na Declaração de Helsínquia da 

Associação Médica Mundial, incluindo uma adequada informação dos 

intervenientes relativamente ao estudo, manutenção da confidencialidade e 

anonimato, através da codificação dos indivíduos (Anexo VII), bem como 

assinada uma declaração de consentimento informado (Anexo V). 

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão para a 

participação dos indivíduos no presente estudo: participação voluntaria, idade 

igual ou superior a 65 anos, ausência de limitações para a realização dos 

testes e realizar o programa de EF à pelo menos um ano. 

Após recolha de todos os dados implicados nesta investigação, todos os 

idosos que participaram no estudo bem como as entidades implicadas (Câmara 

Municipal de Braga, Ginásio Puro Corpo e Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto) foram posteriormente informados sobre os resultados. 
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4.2 – Caracterização da amostra  

A amostra total do estudo foi composta por 53 idosos com uma média de 

idades de 71,74 ± 4,42 anos, com idades compreendidas entre os 65 e 83 anos 

de idade, dos quais 11 são do sexo masculino (20,8%) e 42 são do sexo 

feminino (79,2%). Tal como referido anteriormente, a amostra englobou, por 

conveniência, 3 grupos distintos: o GH composto por 16 idosos com uma média 

de idades de 70,94 ± 3,89 anos, sendo 14 do sexo feminino (87,5%) e apenas 

2 do sexo masculino (12,5%), o GM composto por 17 idosos com uma média 

de idades de 73,41 ± 5,16 anos, onde 11 pertenciam ao sexo feminino (64,7%) 

e 6 ao sexo masculino (35,3%), e por fim o GGM composto 20 idosos com 

média de idades de 70,95 ± 3,91 anos, do quais 17 do sexo feminino (85%) e 3 

do sexo masculino (15%).  

No quadro 1, podemos verificar as principais características da amostra 

no seu todo bem como de cada grupo individualmente.  

 

Quadro 1 – Caracterização da amostra quanto à idade 

 N Média DP Mínimo Máximo 

Amostra Total 53 71,74 4,42 65 83 

Hidroginástica 16 70,94 3,89 65 78 

Musculação 17 73,41 5,16 65 83 

Ginástica de 

manutenção/caminhada 
20 70,95 3,91 65 79 

De referir ainda que a idade entre os 3 grupos em estudo, não apresenta 

diferenças estatisticamente significativas.  

Todos os elementos dos 3 grupos frequentaram as suas actividades 2 

vezes por semana com duração aproximada de 50-60 minutos. Vejamos em 

maior pormenor as características destas sessões de EF. 

O GH englobou elementos que praticaram hidroginástica no ginásio Puro 

Corpo na cidade de Braga, e cujas sessões tiveram uma duração de 50 

minutos, sendo os 10 minutos iniciais de aquecimento, a parte fundamental 

composta por 35 minutos onde se efectuou um treino multicomponente, tendo, 
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no entanto um foco evidente no trabalho aeróbio e de reforço muscular, por fim, 

terminavam com um período de 5 minutos de relaxamento/alongamentos.  

Os elementos do GM foram provenientes das aulas de musculação para 

idosos do ―Programa Exercício e Saúde na Terceira Idade‖ implementado pela 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e cujas sessões tiveram uma 

duração 50 minutos, sendo os 10 minutos iniciais de aquecimento em grupo, 

seguido da parte fundamental da aula com uma duração de 35 minutos onde 

cada elemento realizou o seu plano individual em máquinas de musculação de 

resistência variável (Nautilus sport / Medical Industries, Independence, USA) e 

por fim foi realizado durante 5 minutos um período de retorno à 

calma/alongamentos. Durante a parte fundamental a intensidade do treino foi 

gradualmente aumentada ao longo do ano. Assim nas primeiras semanas de 

treino, o objectivo centrou-se na familiarização com as máquinas e na 

consciencialização da correcta execução dos movimentos. Ao final do primeiro 

mês, foi determinado para cada idoso a repetição máxima individual (1RM) e o 

trabalho foi desenvolvido a 50- 60% de 1RM até ao final de 3 meses. Em 

diante, a carga foi elevada para 70% de 1RM. Os exercícios implementados 

foram focalizados essencialmente nos seguintes grupos musculares: músculos 

extensores (―leg press‖ e ―leg extension‖) e flexores do joelho (―seated leg 

curl‖), dos músculos do tronco e membros superiores (―women’s double chest‖, 

―lateral raise‖ e ―overhead press‖) e músculos abdominais (―abdominal 

machine‖), tendo sido realizadas 2 séries de 10 a 15 repetições. 

Finalmente os elementos do GGM foram seleccionados a partir do 

programa Bragactiva levado a cabo pelo Gabinete de Animação Desportiva da 

Câmara Municipal de Braga. Estas aulas tiveram uma duração total de 60 

minutos, sendo constituída por duas partes, uma inicial onde se efectuou uma 

caminhada com uma duração de cerca de 30 minutos e uma segunda parte da 

aula onde se efectuou a ginástica de manutenção, também com uma duração 

aproximada de 30 minutos. Assim, após efectuada a caminhada, foram 

efectuados exercícios multidisciplinares de força muscular, equilíbrio, 

mobilidade, coordenação, ritmo, jogos, flexibilidade etc.  
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4.3 – Procedimentos Metodológicos  

 Avaliação do nível de actividade física 

Para avaliar o nível de AF diária dos idosos recorremos a um 

Acelerómetro, modelo GT1M Actigraph da Computer Science and Applications 

(CSA), que é um aparelho uni-axial utilizado na anca, leve (43g) e de tamanho 

reduzido (5,1 X 4,1 X 1,5 cm), não interferindo assim nos movimentos dos 

idosos. Este tipo de aparelhos são sensores de movimento, sensíveis a 

variações da aceleração no plano vertical, calculando o movimento efectuado 

pelos indivíduos, exceptuando acelerações elevadas, providenciando uma 

medição directa e objectiva da frequência, intensidade e duração dos 

movimentos efectuados. Para tal, dentro deste aparelho existe um micro 

processador que digitaliza o sinal da aceleração, registando-o dez vezes por 

segundo e convertendo-o num valor. A soma destes valores num determinado 

período de tempo (Epoch), que pode variar entre segundos e horas, é que ira 

estabelecer o número de count’s da actividade desenvolvida, sendo que quanto 

maior o seu número maior a intensidade da actividade desempenhada. 

Terminado esse período de tempo, o número de count’s são determinados e 

guardados na memória RAM do aparelho, e este volta a zero para calcular os 

count’s do próximo período de tempo (Melanson & Freedson, 1995). No final do 

tempo que pretendemos avaliar, é-nos fornecido o tempo em minutos que cada 

indivíduo desenvolveu nos diferentes níveis de intensidade (sedentária, ligeira, 

moderada, vigorosa e muito vigorosa), através de pontos de corte previamente 

estabelecidos.  

O período de tempo entre cada contagem dos count’s (Epoch), que 

determinamos no presente estudo foi de 15 segundos, sendo os pontos de 

corte relativos ao nível de actividade diária adoptados, aqueles propostos por 

Copeland (2009) para idosos, onde definem 1,041 counts/min para actividades 

físicas moderadas a vigorosas (AFMV). Adoptamos estes pontos de corte uma 

vez que são os únicos existentes na literatura validados para esta faixa etária. 

Os idosos foram portadores do acelerómetro durante uma semana 

completa, ou seja sete dias, sendo que o deviam transportar sempre consigo 
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durante todo o dia, com a excepção de quando iam dormir e quando 

realizavam tarefas que colocassem o aparelho em contacto com a água, como 

tomar banho e na realização de aulas no meio aquático. Como esta situação 

não permite utilizar o aparelho nas aulas de hidroginástica, e de forma a não 

condicionar os níveis de actividade física entre os três grupos, a AF registada 

no aparelho durante as aulas específicas de cada grupo não foi contabilizada, 

no entanto não foi pedido para os idosos o retirarem durante as aulas de modo 

a não se registarem trocas de aparelhos, mas sim eliminando o registo durante 

o tempo das sessões de cada grupo, através do programa ActiGraph GT1M.  

Foi pedido para os sujeitos realizarem a sua vida completamente normal, 

dentro do que costuma ser o seu dia-a-dia e para utilizarem o aparelho sempre 

do mesmo lado. Foi ainda fornecido um cinto elástico, para ajudar os 

participantes a transportar o aparelho no local pretendido. O aparelho foi 

colocado em cada indivíduo durante a aula (1ª semana) e retirado antes do 

inicio da aula da semana seguinte (sete dias depois). Foi também fornecido a 

cada idoso uma folha de registo diário, onde deviam anotar as horas que 

retiravam e colocavam o aparelho, bem como o motivo para tal (Anexo VI). 

 

 Avaliação do equilíbrio  

Para a avaliação do equilíbrio, recorremos a dois instrumentos: a versão 

portuguesa da escala de Equilíbrio e Mobilidade de Tinetti (EMT) e o 8-foot Up-

and-Go Test. 

A escala EMT foi desenvolvida pela Doutora Mary Tinetti (1986) nos 

E.U.A. e consiste numa escala de 16 tarefas avaliadas por meio da observação 

do examinador. Na sua versão original denominava-se de Performance 

Oriented Mobility Assessment 1 (POMA-1). Para o nosso estudo utilizamos a 

versão portuguesa, traduzida e validada por Elisa Petiz (2002). Esta versão 

apresenta coeficientes de fiabilidade de α =0,9595 para o equilíbrio estático e α 

=0,9707 para o equilíbrio dinâmico, consumando no seu total um α =0,9730. 

Relativamente à sua validade, foi comprovada pela comparação com os 
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resultados obtidos no Functional Reach Test (FRT) e no Timed Up & Go Test 

(TUG), onde segundo o coeficiente de correlação de Pearson obtiveram-se 

valores de correlação de 0,78 para o equilíbrio estático (FRT) e 0,89 para o 

equilíbrio dinâmico (TUG).   

Este instrumento visa avaliar a predisposição para as quedas dos 

idosos, através dos seus problemas de mobilidade e equilíbrio no decurso das 

várias situações do dia-a-dia, recorrendo a uma avaliação qualitativa de um 

conjunto de tarefas relacionadas com a mobilidade e o equilíbrio, efectuadas 

pelo sujeito a pedido do investigador.  

Apesar de ser um teste algo extenso, tem a vantagem de não necessitar 

de material específico. Este teste pode dividir-se em duas partes, uma primeira 

para avaliar o equilíbrio estático em pé e sentado, através da observação na 

sua maneira de estar em diversas posições: equilíbrio sentado, levantar-se da 

cadeira, equilíbrio de pé imediato, equilíbrio de pé, empurrão suave no tórax, 

equilíbrio com olhos fechados, equilíbrio ao girar (360º), equilíbrio com apoio de 

uma só perna e sentar-se. Na segunda parte do teste avalia-se o equilíbrio 

dinâmico, onde se solicita ao indivíduo idoso que efectue um percurso 

previamente marcado de 3 metros, ida e volta, na sua passada normal (na volta 

solicitar passos mais rápidos).  

Na primeira parte do teste a cotação varia entre 0 (equilíbrio muito 

instável), 1 (ligeiramente instável) e 2 (estável), consumando um total de 16 

pontos e na segunda parte varia entre 0 (anormal) e 1 (normal), perfazendo um 

máximo de 12 pontos. Assim a pontuação máxima desta escala são 28 pontos 

(16 + 12), isto de acordo com a versão original de Tinetti (1986). Quanto mais 

próximo for o resultado do teste deste valor, melhor será o equilíbrio global. 

(Anexo VIII). 

Por sua vez, o teste 8-foot Up-and-Go, é um dos seis testes presentes 

na bateria de testes Sénior Fitness Test (SFT), que foi desenvolvida por Rikli & 

Jones (2001) para avaliar os parâmetros físicos associados à mobilidade e 

funcionalidade independente do idoso.  
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Este teste em específico avalia a mobilidade física – velocidade, 

agilidade e equilíbrio dinâmico - dos idosos através da realização de uma 

tarefa. A tarefa implica pedir aos idosos para se colocarem sentados na cadeira 

com as costas bem encostadas no apoio, pés bem assentes no chão e mãos 

nas coxas, aquando do sinal do avaliador, tem de se levantar da cadeira, 

caminhar o mais rápido possível um percurso de 2,44m, contornar um cone por 

qualquer um dos lados e voltar, sendo que o exercício só acaba quando o 

elemento estiver novamente sentado com as costas bem apoiadas na cadeira. 

Terá de realizar este percurso no mínimo tempo possível (Anexo I). 

Cada idoso efectuou este teste duas vezes, sendo registado apenas o 

melhor tempo das duas tentativas. Tal como referido anteriormente, numa 

sessão anterior implementamos o teste de modo a familiarizar os idosos com a 

tarefa a executar, existindo previamente um período de explicação e 

demonstração por parte do avaliador. 

Verificado o seu tempo, comparamos, de seguida, o resultado com os 

valores normativos para cada grupo (Anexo III).   

 

 Avaliação da força dos membros inferiores  

Para avaliar a força dos membros inferiores foi realizado o teste do 30-

sec Chair Stand, que é um dos seis testes presentes na bateria de testes 

Sénior Fitness Test (SFT), que foi desenvolvida por Rikli e Jones (2001) para 

avaliar os parâmetros físicos associados à mobilidade e funcionalidade 

independente do idoso.  

Embora não seja tão preciso como os testes laboratoriais, este teste 

apresenta grande aplicabilidade, pois o material necessário é económico, 

permite avaliar um conjunto alargado de indivíduos e não é necessário grande 

logística.    

Este é um teste que se encontra relacionado com a realização das 

actividades da vida diária e autonomia do idoso, onde se pode avaliar a força e 
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resistência dos membros inferiores através do número de vezes que os idosos 

se conseguem levantar de uma cadeira durante 30 segundos, sendo de referir 

que o teste se inicia com o idoso sentado, com as costas direitas, pés apoiados 

no chão à largura dos ombros e braços cruzados ao nível do punho contra o 

peito, quando se levantam têm de ficar com o corpo em extensão máxima na 

posição vertical, quando se sentam não necessitam de tocar com as costas no 

apoio da cadeira e todo o movimento tem de ser efectuado sem a ajuda dos 

membros superiores (Anexo II).  

O teste foi realizado duas vezes, em sessões diferentes, sendo a 

primeira para os idosos se familiarizarem com o teste e a segunda para avaliar 

o que pretendemos. Anteriormente foi efectuada uma breve explicação e 

demonstração do respectivo teste. Obtido o resultado, foi comparado com os 

valores normativos e verificado o seu nível (Anexo III). 

Este teste, segundo Rikli & Jones (2001), apresenta ainda correlação 

com o teste de leg press (r = 0,77), tanto em elementos do sexo masculino (r = 

0,78) como do sexo feminino (r = 0,71) e reprodutibilidade teste-reteste (r = 

0,89), podendo assim ser considerado um teste fidedigno na avaliação da força 

muscular em idosos.   

 

 Avaliação do Medo de cair  

Para a avaliação do medo de cair foi utilizada a Falls Efficacy Scale 

International (FES-I)), que é uma escala efectivada pelos membros da 

Prevention of Falls Network Europe (PROFAME) para medir o medo de cair em 

diversas actividades do dia-a-dia (Yardley et al., 2005; Camargos, 2007). Esta 

escala foi desenvolvida para uma utilização em várias regiões e contextos 

culturais, permitindo comparar estudos e populações de diferentes localidades 

e países (Camargos, 2007).   

A FES-I mede o medo de cair, perguntando aos indivíduos em estudo 

qual o grau de confiança que têm na realização de determinadas tarefas sem 

cair ou perder o equilíbrio, sendo constituída por um questionário de 16 tarefas 
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da vida diária. As tarefas são avaliadas numa escala de 4 pontos, em que: 1 é 

não estar preocupado, 2 é um pouco preocupado, 3 moderadamente 

preocupado e 4 muito preocupado, de modo a medir qual a confiança que o 

individuo têm na realização de todas as tarefas sem cair. Quanto menor o valor 

alcançado no ―teste‖, maior confiança e menor o medo de cair dos indivíduos. 

As tarefas analisadas pela FES-I são: limpar a casa, vestir-se ou despir-se, 

preparar refeições diárias, tomar banho, ir às compras, sentar-se ou levantar-se 

da cadeira, subir ou descer escadas, andar pela vizinhança, alcançar algum 

objecto acima da sua cabeça ou no chão, atender o telefone antes que acabe 

de tocar, andar em superfícies escorregadias, visitar um amigo ou parente, 

andar num local onde haja multidão, andar em superfícies irregulares, subir ou 

descer uma rampa e sair para eventos sociais.  

 

 Questionário / Anamnese 

O questionário foi composto por 7 itens, no qual foram introduzidas 

possíveis variáveis confundidoras em estudo, sendo elas: idade, género, tempo 

de prática do programa de EF, histórico de quedas no último ano, necessidade 

de hospitalização aquando da sua ocorrência, medicação e patologias (Anexo 

IV). 

Todos estes dados foram recolhidos aquando da recolha dos 

acelerómetros, de forma individual. Relativamente à medicação, foi pedido 

anteriormente que os idosos levassem toda a sua medicação para a aula, de 

modo a verificar o tipo de medicamentos que ingerem.  

Todos estes dados permitiram caracterizar a amostra e realizar uma análise 

dos resultados obtidos nas diferentes variáveis em estudo, em todos os grupos 

levando-se em linha de conta factores confundidores. 
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4.4 – Procedimentos estatísticos   

O tratamento dos dados foi realizado através do recurso ao programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 18.0 para o 

Windows XP, e o nível de significância considerado em todos os testes 

estatísticos foi de 5% (p <0.05). Os dados serão apresentados sob a forma de 

gráficos e tabelas.   

Na caracterização do total da amostra, das variáveis em estudo 

recorremos à estatística descritiva para descrever a frequência de indivíduos 

(n), percentagem (%), média (x), desvio-padrão (± S), máximo (Max) e mínimo 

(Min). A normalidade das variáveis foi testada através do teste estatístico de 

Kolmogorov-Smirnov, uma vez que a amostra é superior a 50. Para cada umas 

das variáveis dependentes (Falls Efficacy Scale International, 30-sec Chair 

Stand, 8-Foot Timed Up-and-Go e Escala de Equilíbrio e Mobilidade de Tinetti) 

foi efectuada uma análise descritiva em função da variável independente (Tipo 

de actividade praticada), expressa através da média e desvia padrão (M±DP). 

Após esta verificação, para comparação das médias entre os três grupos em 

estudo foi aplicada a análise de variância One Way ANOVA (K>2). Onde para 

se verificar um nível de significância de 5%, esta analise tinha de apresentar 

um Fa > 3,2.   

Para verificar a correlação entre as diferentes variáveis em estudo, 

recorremos ao coeficiente de correlação de Pearson ®, sendo considerado 

correlação fraca quando 0.20≤ r <0.40, ligeira a moderada de 0.40≤ r <0.70, e 

forte de 0.70≤ r <1.  
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V – Apresentação dos Resultados 

 Caracterização da amostra 

No nosso estudo foram analisados 53 idosos, divididos por três 

programas de actividade, verificando-se no gráfico seguinte a percentagem de 

indivíduos de cada grupo na amostra. 

 

Gráfico 1 – Percentagem da contribuição de cada grupo em estudo na amostra 

Relativamente ao género a amostra é composta por 79,3% de idosos 

pertencentes ao sexo feminino (n = 42) e 20,8% ao sexo masculino (n = 11), 

sendo que em todos os grupos em estudo a percentagem de elementos do 

sexo feminino é superior à percentagem de elementos do sexo masculino, não 

se verificando diferenças estatisticamente significativas entre os três grupos 

quanto ao género (p = 0,205). 

No que corresponde à idade dos idosos inseridos no estudo, verifica-se 

que a média de idades situa-se nos 71,74±4,42 anos de idade, sendo a idade 

mínima 65 anos e a idade máxima 83 anos, não se registando qualquer 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p = 0,166), no gráfico 2 

podemos verificar a média de idades em cada um dos grupos em estudo. 
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Gráfico 2 – Caracterização da amostra quanto à idade 

 Uma das diferenças registadas entre os grupos é quanto ao tempo 

médio que os idosos frequentam o seu programa de EF específico, como 

podemos verificar no quadro seguinte. 

Quadro 2 – Caracterização da amostra quanto ao tempo que frequentam o seu programa de EF 

Tempo que frequentam o programa em estudo 

GH GM GGM  

M±DP M±DP M±DP p 

5,000±1,673 5,118±3,060 2,380±1,153 0,00* 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Relativamente à média de tempo que cada grupo frequenta os seus 

programas, podemos referir com clareza que apresentam diferenças 

estatisticamente significativas (p = 0,00). 

De seguida no quadro 3 podemos verificar essas diferenças entre os 

diversos grupos.    

Quadro 3 – Diferenças entre os grupos em estudo quanto ao tempo que frequentam o seu 
programa de EF  

Tempo que frequentam o programa em estudo 

Modalidades (Comparar médias) 
Diferença de 

Médias 
Std. Error p 

GH – GM -0,118 0,726 0,986 

GM – GGM 2,738 0,687 0,001* 

GGM – GH  -2,620 0,699 0,001* 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   
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Assim no presente estudo, verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o GM e GGM (p = 0,001) e entre o GGM e 

o GH (p = 0,001), sendo que os idosos do GGM frequentam o seu programa 

significativamente há menos tempo que os restantes grupos em estudo.   
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 Níveis de actividade física moderada a vigorosa (AFMV) 

Para além do tempo que os idosos frequentam os seus programas 

específicos, foi avaliada a actividade física moderada a vigorosa (AFMV) 

durante uma semana, tendo por base os pontos de corte de Copeland (2009), 

no quadro seguinte podemos verificar os valores médios de AFMV expressos 

em minutos por semana, em cada um dos grupos em estudo, bem como os 

níveis de significância entre os grupos.  

Quadro 4 – Caracterização da amostra quanto aos níveis de AFMV 

Níveis de AFMV em minutos/semana 

GH GM GGM  

M±D P M±D P M±D P p  

274,55±196,62 301,65±138,55 263,13±213,77 0,842 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Através da análise deste quadro verifica-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos quanto aos níveis de AFMV (p = 

0,842). No entanto verifica-se que os idosos do GM são os que 

tendencialmente apresentam maiores níveis de AFMV (301,65 min/sem).     

 

  



 

 
85 

 

 Medicação  

Relativamente à medicação, foram considerados todos os 

medicamentos administrados pelos idosos, incluindo suplementação e 

vitamínicos. De seguida encontra-se representado o tipo de medicação 

administrada pelos idosos em cada grupo em estudo e na amostra no seu todo.  

Quadro 5 – Caracterização da amostra quanto ao tipo de medicação  

Tipo de medicação administrada 

Tipo de 

Medicamento 
GH GM GGM Total p 

Anti-hipertensor 56,25% 76,47% 45% 58,49% 0,156 

Anti-depressivo 31,25% 11,76% 5% 15,09% 0,084 

Anti-dispilemicos 68,75% 47,05% 55% 56,60% 0,462 

Diurético 0% 5,88% 20% 9,43% 0,107 

Anti-diabético oral 18,75% 17,65% 5% 13,20% 0,402 

Anti-coagulante 25% 35,29% 30% 30,19% 0,822 

Anti-agregante 25% 35,29% 25% 28,30% 0,751 

Suplementos de 

Cálcio  
43,75% 35,29% 0% 24,53% 0,003* 

Indutores do Sono 37,5% 17,65% 65% 41,50% 0,012* 

Anti-hipotensor 0% 0% 0% 0% --------- 

Anti-inflamatórios 

não esteróides 
18,75% 0% 10% 9,43% 0,190 

Outros 75% 52,94% 50% 58,49% 0,284 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Perante os dados expostos na tabela podemos verificar que mais de 

metade da população em estudo administra anti-hipertensores (58,49%), anti-

despidilémicos (56,60%) e outros tipos de medicamentos (58,49%), sendo 

também muito frequente o recurso a indutores do sono (41,50%) e anti-
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coagulantes (30,19%). Entre todas as diferenças observadas quanto ao tipo de 

medicação em cada grupo em estudo, podemos verificar que apenas os 

indutores do sono e os suplementos de cálcio apresentam diferenças 

estatisticamente significativas entre os três grupos, (p = 0,012 / p = 0,003 

respectivamente). No quadro 6 e 7 podemos verificar essas diferenças. 

Quadro 6 – Diferenças entre os grupos em estudo quanto à administração de indutores do sono  

Indutores do Sono  

Modalidades (Comparar médias) 
Diferença 

de Médias 

Std. 

Error 
p 

GH – GM 0,199 0,162 0,442 

GM – GGM -0,474 0,153 0,009* 

GGM – GH 0,275 0,156 0,191 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

 

Quadro 7 – Diferenças entre os grupos em estudo quanto à administração de suplementos de 
cálcio  

Suplementos de Cálcio  

Modalidades (Comparar médias) 
Diferença 

de Médias 

Std. 

Error 
P 

GH – GM 0,085 0,138 0,813 

GM – GGM 0,353 0,130 0,025* 

GGM – GH -0,438 0,133 0,005* 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Perante o exposto nos quadros anteriores, podemos verificar que 

apenas entre o GM e o GGM se verificam diferenças estatisticamente 

significativas (p = 0,009) quanto à administração de indutores do sono, sendo 

que os idosos do GGM recorrem significativamente mais a estes medicamentos 

que os idosos do GM. Quanto à administração de suplementos de cálcio, 

podemos verificar diferenças estatisticamente significativas entre o GM e o 

grupo GGM (p = 0,025), e entre GGM e o GH (P = 0,005), ou seja, os idosos do 
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GGM recorrem significativamente menos a suplementos de cálcio do que os 

idosos dos outros dois grupos.   

Para além do tipo de medicação, foi feita uma análise acerca da 

quantidade de medicação administrada pelos idosos dos 3 grupos em análise, 

encontrando-se os resultados expostos no quadro seguinte. 

Quadro 8 – caracterização da amostra quanto à quantidade de medicamentos administrados 

Quantidade de medicamentos administrados  

GH GM GGM  

M±DP M±DP M±DP P 

5,25±2,91 3,82±2,92 3,75±2,95 0,256 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Analisado o gráfico verificamos que não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos quanto ao número de 

medicamentos administrados (p = 0,256). No entanto é possível verificar que 

os idosos do GH são os que administram um maior número de medicamentos 

(5,25), seguidos pelos idosos do GM (3,82), sendo os que menos recorrem a 

este tipo de drogas os idosos do GGM. 
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 Doenças/Patologias 

De seguida encontram-se descritos no quadro 9 os problemas de saúde 

verificados em cada um dos grupos em estudo e no total da amostra, bem 

como a sua percentagem em cada grupo.  

Quadro 9 – Caracterização da amostra quanto aos problemas de saúde 

Doenças/Patologias 

Tipo de Doença/ 

Patologia 
GH GM GGM Total P 

Osteoarticulares  43,75% 47,05% 50% 47,17% 0,936 

Cardiovasculares 37,5% 47,05% 40% 41,50% 0,851 

Hipercolesterolemia 37,5% 41,17% 20% 32,08% 0,346 

Diabetes tipo II 37,5% 17,65% 15% 22,64% 0,242 

Coluna 6,25% 5,88% 20% 11,32% 0,312 

Respiratórios 6,25% 11,76% 5% 7,55% 0,732 

Visão 0% 5,88% 10% 5,66% 0,450 

Audição 0% 0% 5% 1,89% 0,447 

Tonturas 0% 0% 5% 1,89% 0,447 

Apneia do Sono 0% 0% 5% 1,89% 0,447 

Síndrome 

Vertiginosa 
6,25% 0% 0% 1,89% 0,321 

Outros 0% 17,65% 20% 13,21% 0,284 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Conforme se verifica na tabela a população idosa inserida neste estudo 

apresenta um conjunto alargado de doenças/patologias, sendo os problemas 

osteoarticulares os mais frequentes em todos os grupos em estudo, e 

consequentemente na amostra total, onde quase metade (47,17%) dos idosos 

apresenta algum problema a este nível. Para além dos problemas a nível 

ósseo, podemos verificar que existem outras doenças/patologias muito 

frequentes entre a amostra em estudo, como os problemas cardiovasculares 

(41,50%), hipercolesterolemia (32,08%) e diabetes tipo II (22,64%). De referir 
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ainda que foram incluídos na categoria ―Outros‖ todas as doenças/patologias 

sobre os aparelhos e sistemas que aqui não foram referenciados, como por 

exemplo, do aparelho digestivo e urinário.  

Apesar das diferenças da incidência das várias doenças/patologias de 

cada grupo em estudo, não se verificam em nenhum dos casos diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos, sendo que em todos os casos p 

> 0,05.  
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 Histórico de quedas no último ano  

No gráfico seguinte podemos verificar a percentagem de idosos com 

histórico de quedas no último ano, em cada um dos grupos em estudo, tal 

como no total da amostra. 

 

Gráfico 3 – Caracterização da amostra quanto ao histórico de quedas no último ano 

Através da análise do gráfico, verificamos que 16,98% dos idosos que 

foram inseridos no estudo apresentam histórico de quedas no último ano 

(2010), sendo que o GH foi o que apresentou uma maior percentagem 

(18,75%), e o GGM o que apresentou uma percentagem inferior, no entanto o 

número de idosos com histórico de quedas foi igual para os três grupos (n=3). 

No mesmo seguimento podemos verificar as diferenças entre os grupos quanto 

ao número de quedas no último ano, no quadro 10.    

Quadro 10 – Diferenças entre os grupos quanto ao número de quedas no último ano 

Quedas 

GH GM GGM  

M±DP M±DP M±DP p 

0,56±1,26 0,35±0,99 0,55±1,53 0,870 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Através da análise do quadro anterior verifica-se que relativamente ao 

número de quedas registado no último ano em cada grupo, não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas entre os três grupos em estudo (p = 

0,870). 
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100
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 Hospitalização  

O quadro 11 mostra-nos a percentagem de idosos que necessitaram de 

hospitalização aquando da ocorrência de alguma queda no último ano.  

Quadro 11 – Caracterização da amostra quanto à necessidade de hospitalização aquando da 
ocorrência de quedas 

Hospitalização 

GH GM GGM Total 

0% (0/3) 33,3% (1/3) 33,3% (1/3) 22.2 % (2/9) 

 

Conforme exposto na tabela entre os nove idosos com histórico de 

quedas apenas dois necessitaram de recorrer ao hospital (22,2%), sendo que 

no GH nenhum idoso necessitou deste serviço, aquando da ocorrência de 

quedas. Assim não se verificam diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos quanto à necessidade de hospitalização aquando da ocorrência de 

quedas, uma vez que p > 0,05.  
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 Força muscular dos Membros Inferiores  

Para avaliar a força dos membros inferiores recorreu-se ao teste de levantar 

e sentar durante 30 segundos (30-sec Chair Stand), encontrando-se os 

resultados no quadro seguinte. 

Quadro 12 – Caracterização da amostra quanto à força dos membros inferiores 

30-sec Chair Stand (Teste de Levantar e Sentar) 

GH GM GGM  

M±DP M±DP M±DP P 

13,56±4,21 17,71±5,05 16,95±3,90 0,021* 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Perante a análise do quadro anterior, verifica-se que o grupo com melhor 

média de repetições neste teste foi o GM (17,71 rep.) e o grupo com menor 

média o GH (13,56 rep.), verificando-se que entre os grupos em estudo existem 

diferenças estatisticamente significativas quanto à força dos membros 

inferiores (p = 0,021). De seguida serão analisadas essas diferenças entre os 

grupos.    

Quadro 13 – Diferenças entre os grupos relativamente à força dos membros inferiores 

30-sec Chair Stand (Teste de Levantar e Sentar) 

Modalidades (Comparar médias) 
Diferença 

de Médias 

Std. 

Error 
p 

GH – GM  -4,143 1,528 0,024* 

GM – GGM  0,756 1,447 0,861 

GGM – GH  3,387 1,472 0,065 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Analisado o quadro anterior, verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre dois grupos em estudo, ou seja entre o GM 

e o GH (p = 0,024), sendo que os idosos do GM apresentam estatisticamente 

maior capacidade de exercer força nos membros inferiores que os idosos do 

GH.  
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Por sua vez, se comparar-nos os resultados obtidos neste teste com os 

valores normativos de Rikli & Jones (2001), verificamos que a maior parte dos 

idosos em estudo encontram-se dentro dos valores normais (56,6%), uma 

grande parte com resultados superiores à normalidade (37,7%) e poucos são 

aqueles com valores inferiores à normalidade (5,7%). No gráfico seguinte 

podemos analisar estes resultados ao pormenor em cada grupo em estudo.  

 

Gráfico 4 – Caracterização da amostra quanto aos níveis de força dos membros inferiores. 

Verificado o gráfico, reparamos que no GGM não existe nenhum idoso 

com níveis inferiores à normalidade, sendo que praticamente metade se 

encontra dentro da normalidade (55%) e a outra metade acima da normalidade 

(45%). No GM a situação é idêntica, no entanto já se observa a existência de 

um idoso com níveis de força dos membros inferiores abaixo da normalidade. 

Por fim no GH três idosos encontram-se acima da normalidade e dois abaixo 

da normalidade. Perante isto, comparando os resultados com os valores 

normativos e relativamente aos níveis de força dos membros inferiores não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em estudo 

(p = 0,100).   
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 Equilíbrio (8-foot Up-and-Go) 

Apresentamos de seguida os resultados obtidos pelos idosos neste teste de 

equilíbrio e mobilidade da Senior Fitness Test no quadro que se segue.    

Quadro 14 – Caracterização da amostra quanto aos valores de equilíbrio e mobilidade 

8-foot Up-and-Go Test (2,44m) 

GH GM GGM  

M±DP M±DP M±DP p 

6,41±1,25 5,34±0,99 5,32±1,06 0,007* 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Perante a informação contida no quadro anterior verifica-se que os 

idosos do GH demoraram em média mais tempo a percorrer os 2,44 metros 

que os dois restantes grupos, sendo a média de tempo destes muito idêntica. 

Verifica-se ainda que existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos em estudo (p = 0,007). De seguida podemos analisar essas diferenças 

em pormenor através do quadro apresentado.  

Quadro 15 – Diferenças entre os grupos relativamente aos valores de equilíbrio e 
mobilidade 

8-footbUp-and-Go Test (2,44m) 

Modalidades (Comparar médias) 
Diferença 

de Médias 

Std. 

Error 
p 

GH – GM  1,070 0,384 0,020* 

GM – GGM  0,024 0,363 0,998 

GGM – GH  -1,094 0,369 0,013* 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Analisado o quadro anterior, confere-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os GH e GM (p = 0,020) e entre o GH e 

GGM (p = 0,013). Assim os resultados obtidos demonstram que os idosos do 

GH demoram mais tempo a percorrer os 2,44 metros que os outros dois grupos 
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em analise, e consequentemente apresentam menores níveis de equilíbrio e 

mobilidade.  

Por sua vez, se comparar-nos os resultados obtidos neste teste com os 

valores normativos de Rikli & Jones (2001), verificamos que a maior parte dos 

idosos em estudo encontram-se dentro dos valores normais (56,6%), alguns 

com resultados superiores à normalidade (26,4%) e poucos são aqueles com 

valores inferiores á normalidade (16,9%), no gráfico seguinte podemos analisar 

estes resultados ao pormenor em cada grupo em estudo. 

 

Gráfico 5 - Caracterização da amostra quanto aos níveis de equilíbrio e mobilidade 

No GM e GGM verifica-se através do gráfico, que os níveis de equilíbrio 

e mobilidade são muito semelhantes entre os dois grupos, acompanhando os 

resultados da amostra no total, onde a maior parte encontra-se dentro da 

normalidade (58,8% / 60%), alguns acima da normalidade (35,3% / 35%) e 

apenas um em cada grupo apresenta valores inferiores á normalidade (5,9% / 

5%). Já no GH não se verifica esta situação, sendo que metade dos idosos 

apresentam valores dentro do normal (50%), uma grande parte apresenta-se 

com valores inferiores aos valores normativos (43,8%) e apenas um idoso com 

valores acima da norma.   

43,8

5,9 5
16,9

50

58,8 60

56,6

6,3

35,3 35
26,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

GH GM GGM Total

Niveis do teste 8-foot Up-and-Go

Superior à Média

Normal

Inferior à Média



 

 
96 

 

Perante isto e comparando os resultados com os valores normativos, 

podemos observar que relativamente aos níveis de equilíbrio e mobilidade, 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em estudo (p 

= 0,002). De seguida podemos analisar essas diferenças no quadro 16.  

Quadro 16 - Diferenças entre os grupos relativamente aos níveis de equilíbrio e mobilidade 

8-footbUp-and-Go Test (2,44m) 

Modalidades (Comparar médias) 
Diferença 

de Médias 

Std. 

Error 
p 

GH – GM  -0,669 0,206 0,006* 

GM – GGM  -0,006 0,195 0,999 

GGM – GH  0,675 0,198 0,004* 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Diante a tabela anterior, verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas quanto aos níveis alcançados no teste 8-foot Up-

and-Go (em comparação com os valores normativos) entre o GH e os GM e 

GGM com p igual a 0,006 e 0,004, respectivamente. Assim podemos afirmar 

que os idosos do GH apresentam níveis mais baixos no teste em cima referido 

e consequentemente menor capacidade de equilíbrio e mobilidade em 

comparação com os restantes grupos.     
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 Escala de Equilíbrio e Mobilidade de Tinetti (EMT) 

No quadro seguinte apresentamos os valores alcançados pelos idosos em 

cada um dos grupos em estudo relativamente à escala em cima referenciada, 

bem como os resultados específicos de equilíbrio dinâmico e estático.  

Quadro 17 – Caracterização da amostra quanto aos níveis de equilíbrio através da escala EMT 

Escala de Equilíbrio e Mobilidade de Tinetti (EMT) 

GH GM GGM  

M±DP M±DP M±DP P 

Valores totais  

27,38±0,72 26,53±1,42 27,20±1,01 0,067 

Equilíbrio estático  

15,38±0,72 14,76±1,15 15,35±0,81 0,093 

Equilíbrio dinâmico  

12,00±0,00 11,76±0,75 11,85±0,37 0,373 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Analisada a tabela verifica-se que a média dos valores obtidos pelos 

idosos nos diversos grupos são idênticos, ainda assim verifica-se que o GH é o 

que apresenta uma melhor média neste teste e o GM é o que apresenta uma 

média menor. Assim sendo não se averigua qualquer diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,067) entre os três grupos em estudo nos 

níveis de equilíbrio examinados através desta escala, quer para o equilíbrio 

estático (p = 0,093), quer para o equilíbrio dinâmico (p = 0,373).   
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 Medo de cair 

Para avaliar o medo de cair recorremos à Falls Efficaçy Scale International 

(FES-I), no qual apresentamos os resultados obtidos no quadro 18. 

Quadro 18 – Caracterização da amostra quanto ao medo de cair 

Falls Efficacy Scale International (FES-I) 

GH GM GGM  

M±DP M±DP M±DP P 

22,75±7,60 17,41±2,60 20,25±4,24 0,016* 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Através dos dados expostos no quadro anterior verifica-se que o GM é o 

que apresenta uma média mais reduzida (17,41), logo menor medo de cair, no 

lado oposto encontra-se o GH que apresenta uma média mais elevada (22,75), 

o que corresponde a maior medo de cair. Verifica-se também que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em estudo 

relativamente ao medo de cair dos idosos (p = 0,016). De seguida iremos 

documentar essas alterações no quadro 19.  

Quadro 19 – Diferenças entre grupos relativamente ao medo de cair 

Falls Efficacy Scale International (FES-I) 

Modalidades (Comparar médias) 
Diferença 

de Médias 

Std. 

Error 
P 

GH – GM  5,338 1,788 0,012* 

GM – GGM  -2,838 1,693 0,224 

GGM – GH  -2,500 1,721 0,322 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

Examinando o quadro anterior verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o GM e o GH (p = 0,012), sendo que os 

idosos do GH apresentam mais medo de cair que os idosos do GM. 
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 Correlações  

No quadro seguinte apresentamos as correlações entre as variáveis em 

estudo nos diferentes grupos. 

Quadro 20 – Caracterização da amostra quanto às correlações 

Correlações 

 Medicação Quedas Força MI Equilíbrio EMT FES-I 

Níveis 

de 

AFMV 

Tempo que 

frequentam 

o programa 

Medicação ----------- 0,072 -0,367* 0,422* -0,217 0,396* -0,238 0,308** 

Quedas 0,072 ------- 0,060 0,239 -0.066 0,155 -0,132 0,017 

Força dos 

MI 
-0,367* 0.060 ------- -0,493* 0,227 -0,432* 0,053 -0,072 

Equilíbrio 0,422* 0.239 -0,493* ----------- -0.176 0.540* -0,099 0,015 

EMT -0,217 -0,066 0,227 -0,176 ------ -0,107 -0,139 -0,088 

FES-I 0,396* 0,155 -0,432* 0,540* -0,107 ------ -0,248 -0,057 

Níveis de 

AFMV 
-0,238 -0,132 0,053 -0,099 -0.139 -0,248 ------ 0,256 

Tempo que 

frequentam 

o programa 

0,308** 0,017 -0,072 0,015 -0,088 -0,057 0,256 ----------- 

* Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,01   

** Diferenças estatisticamente significativas menores do que 0,05   

EMT – Escala de Equilíbrio e Mobilidade de Tinetti 

Equilíbrio – 8-foot Up-and-Go 

FES-I – Falls Efficacy Scale International 

Força dos MI – 30-sec Chair Stand 

AFMV – Actividade Física moderada a Vigorosa 
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Perante a análise do quadro anterior verifica-se que existe uma 

correlação positiva ligeira a moderada entre a medicação e o teste de 8-foot 

Up-and-Go; medicação e medo de cair (FES-I); e entre o teste 8-foot Up-and-

Go e a medo de cair; sendo que estas correlações apresentam um nível de 

significância inferior a 0,01. Ainda dentro das correlações positivas verifica-se a 

existência de uma correlação fraca entre a medicação e o tempo que 

frequentam o programa de EF em estudo, sendo o nível de significância inferior 

a 0,05. 

Relativamente a correlações negativas, verifica-se a existência de 

correlações ligeiras a moderada entre os testes de equilíbrio e a força dos MI e 

entre o medo de cair e a força dos MI, ambos com p<0,01. Verifica-se também 

uma correlação fraca entre a força dos MI e a medicação com p<0,01. 
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VI – Discussão dos resultados  

Neste capítulo iremos analisar os resultados obtidos neste estudo e 

integra-los com a literatura existente, de modo a verificar a coerência dos 

resultados por nós obtidos.  

Verificada a importância dos programas de EF relativamente à 

problemática das quedas, torna-se importante verificar qual o tipo de 

actividades que mais contribuem para a uma redução da incidência de quedas. 

 Assim, relativamente à incidência de quedas e uma vez que não se 

verificaram diferenças entre os grupos, sendo que todas as modalidades em 

análise contribuíram para uma baixa prevalência deste tipo de acidentes, 

pensamos que independentemente do tipo de treino, a prática regular de EF 

parece desempenhar um papel importante.  

Já no que diz respeito aos factores de risco, e atendendo a que no 

global, o GM e o GGM apresentaram resultados superiores aos idosos do GH, 

parece-nos que estes tipo de actividades parecem ser mais eficazes 

nomeadamente no reforço da força muscular dos MI, do equilíbrio e do medo 

de cair. Especificamente verificou-se que ao nível da força muscular dos MI o 

GM apresenta valores estatisticamente superiores ao GH, sendo o grupo com 

níveis mais elevados seguidos pelo GGM com valores relativamente próximos. 

No que diz respeito ao equilíbrio verificou-se que através do teste 8-foot Up-

and-Go mais uma vez o GM e o GGM apresentaram valores idênticos e 

superiores ao GH, apresentando ambos diferenças estatisticamente 

significativas para este grupo. Por fim e relativamente ao medo de cair, 

verificou-se novamente esta tendência, onde o GM apresentou resultados mais 

positivos e com diferenças estatisticamente significativas face ao GH. Todos 

estes resultados apontam na direcção que os idosos do GM apresentam níveis 

estatisticamente superiores e significativos em relação ao GH no que diz 

respeito aos factores de risco de quedas, por sua vez o GGM embora não 

apresente diferenças estatisticamente significativas para com o GH e o GM 

relativamente aos factores de risco presentes neste estudo (excepção dos 
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níveis de equilíbrio e mobilidade face ao GH), obteve valores superiores nos 

testes efectuados sobre estes factores de risco de quedas em comparação 

com o GH. Assim e sabendo que os idosos do grupo GGM são aqueles que 

tem significativamente menos anos de prática, é possível que esta não 

diferença estatisticamente significativa seja anulada caso os idosos deste 

programa se mantenham ao longo do tempo. Ou seja, observando a tendência 

dos resultados do grupo GGM, os níveis de AFMV (não estatisticamente 

diferentes dos outros grupos) e os anos de prática, é possível antever que este 

tipo de programa parece ser mais benéfico que o programa de hidroginástica 

no concerne ao combate aos factores de risco de quedas, uma vez que embora 

não sendo estatisticamente significativos, apresentou valores muito perto dos 

resultados obtidos pelos idosos do GM. De qualquer das formas, os nossos 

resultados apenas nos permitem afirmar que nesta amostra, a modalidade aqui 

estudada que parece ser mais benéfica relativamente aos factores de risco de 

quedas é a musculação. 

O único resultado que não acompanhou estas tendências foi o equilíbrio 

avaliado através da escala EMT. Este facto coloca em evidência que diferentes 

metodologias podem levar a conclusões distintas, no entanto, os instrumentos 

utilizados para avaliar o equilíbrio apresentam várias divergências, desde logo 

o facto de o teste 8-foot Up-and-Go apenas avaliar o equilíbrio dinâmico, ao 

contrário da escala EMT que também avalia o equilíbrio estático. Para alem 

disso a essência dos testes e o modo de avaliação também não coincidem, 

pois enquanto que na escala EMT é efectuada uma avaliação qualitativa de um 

conjunto de tarefas relacionadas com a mobilidade e o equilíbrio, no teste 8-

foot Up-and-Go avalia-se de forma mais objectiva a mobilidade física – 

velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico - dos idosos através de uma 

avaliação quantitativa na realização de uma tarefa (Tinetti, 1986; Rikli & Jones., 

2001). Apesar de estes dois testes estarem validados e serem fiáveis para 

avaliar o equilíbrio em idosos, parece-nos que o teste 8-foot Up-and-Go 

apresenta maior relevância sobre esta temática das quedas, pois este é um 

teste que para além de avaliar o equilíbrio e a mobilidade, avalia também a 

velocidade de reacção e execução, bem como a agilidade (Rikli & Jones, 
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2001), capacidades estas que se encontra debilitadas com o avançar do 

processo de envelhecimento e ao mesmo tempo influenciam em muito as 

quedas em idosos (Province et al., 1995; Woollacott & Tang, 1997; Daubney & 

Culham, 1999; Lajoie et al., 2004; Guimarães, 2005). Paralelamente, neste 

último teste a marcha apresenta grande influência sobre o resultado, uma vez 

que, ao contrário do que se sucede na escala EMT, depende da velocidade da 

marcha, factor este muito relacionado com as quedas em idosos (Woollacott & 

Tang, 1997; Daubney & Culham, 1999). Por fim de referir ainda que cerca de 

50% das quedas acontecem durante a locomoção, cuja tarefa exija um bom 

equilíbrio (Winter, 1995), o que mais uma vez nos levou a dar maior relevância 

aos resultados do teste 8-foot Up-and-Go, pois a tarefa a realizar neste teste 

exige maior equilíbrio durante a locomoção do que na escala EMT. Perante 

tudo o que aqui foi referido, focamos mais os resultados alcançados no teste 8-

foot Up-and-Go, tendo, no entanto, sempre em consideração a escala EMT, 

uma vez que avalia o equilíbrio estático e é tido como um método válido para 

avaliação deste factor de risco de quedas.  

De seguida iremos proceder a uma discussão acerca das opções 

metodológicas bem como uma análise comparativa e mais pormenorizada dos 

resultados por nós obtidos nos 3 grupos em estudo.  

A amostra foi constituída por 53 idosos pertencentes a três grupos 

distintos, sendo o GH constituído por 16 idosos (30%), o GM por 17 idosos 

(32%) e o GGM por 20 idosos (38%). Estas foram as modalidades escolhidas 

pois encontram-se entre as modalidades mais referenciadas na literatura como 

benéficas para a terceira idade, inclusive na problemática das quedas 

(Puggaard et al., 1994; ACSM, 1998b; Rose, 2008), na medida em que se tem 

mostrado eficazes não apenas na melhoria das capacidades físicas, 

proporcionando assim uma redução do risco de quedas e da sua incidência 

(Carter et al., 2001; Sivan et al., 2010) mas igualmente melhorando a sua 

qualidade de vida. Para além de estarem entre as mais referenciadas no 

combate à problemática das quedas também se encontram entre as mais 
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praticadas pela comunidade idosa (Yusuf et al., 1996), incluindo em Portugal 

(Faria, 2001), sendo estes os motivos pela sua escolha. 

Verificados os vários grupos que constituem a amostra verificou-se que 

em ambos os grupos a média de idades é muito semelhante, sendo a média de 

idades da amostra total de 71,74 anos de idade. Com o avançar dos tempos 

verifica-se que a população mundial encontra-se cada vez mais envelhecida, 

prevendo-se que continue a envelhecer nas próximas décadas, para tal basta 

verificar os dados da OMS (1998), que nos informa que em 2025 haverá mais 

de 800 milhões de idosos e que em 2050 o número de idosos com idade 

superior a 60 anos irá ultrapassar o número de jovens com idade inferior a 15 

anos. Em Portugal os dados conhecidos acompanham este envelhecimento 

mundial, sendo que em 16 anos este grupo passou de representar 14% da 

população para representar 17,6% (Alto Comissário da Saúde, 2008), 

prevendo-se que em 2040 chegue a representar cerca de 28,8% da população 

(INE, 2009), todos estes dados conduzem impreterivelmente à necessidade de 

investigação desta população, bem como nos problemas derivados do 

envelhecimento. 

Quanto ao género dos idosos inseridos no estudo verificou-se que a 

maior parte é do sexo feminino (79,2%) e poucos são os do sexo masculino 

(20,8%), acompanhando assim as indicações quanto ao género da população 

Portuguesa fornecidas pelo INE (2007), que nos informa que entre a população 

idosa 59,1% é do sexo feminino e 40,9% do sexo masculino (INE, 1998), sendo 

que os elementos do sexo feminino apresentam uma esperança média de vida 

superior aos elementos do sexo masculino (Eurostat, 2009). Para além disso, 

através da literatura consultada, de um modo geral, são os elementos do sexo 

feminino que aderem mais regularmente a estes estudos (Sivan et al., 2010). 

No entanto, parece-nos importante realçar que no GM a percentagem de 

elementos do sexo masculino é superior aos restantes dois grupos, 

possivelmente pelo tipo de treino e por questões culturais relacionados com a 

problemática do género e da masculinidade, estar mais dentro dos padrões de 

movimento que serão mais aceites pelo sexo masculino (Saba, 2001; Braga & 
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Dalke, 2009). Este tipo de treino parece assim estar mais relacionado ao 

homem do que à mulher, incentivando assim a participação destes elementos 

do sexo masculino neste tipo de actividades. 

Verificada a amostra quanto ao tipo de programa de EF praticado, idade 

e género dos idosos, torna-se também importante verificar o tempo que 

efectuam esses programas de modo a verificar se são passíveis de 

proporcionar adaptações nos idosos e interferir sobre a incidência de quedas e 

os seus factores de risco associados. Assim verifica-se que no GM e no GH os 

idosos efectuam os seus programas em média à 5,19 anos e 5 anos 

respectivamente, sendo que no GGM os idosos apenas frequentam o programa 

em média à 2,38 anos. Perante isto e recorrendo aos dados apresentados 

verifica-se que existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos em análise (p = 0,00) quanto ao tempo que frequentam os seus 

respectivos programas, assim o GH e o GM efectuam os seus programas de 

EF à mais tempo que o GGM (p = 0,001 nas duas comparações). Apesar 

destas diferenças que se verificam e da possível influencia que podem ter 

sobre os resultados, todos os idosos que participaram no estudo efectuam os 

seus programas à mais de 1 ano (no mínimo), tempo esse que se encontra 

acima dos 6 meses referenciados por Sivan et al. (2010) e Suzuki et al. (2004) 

para serem efectivos na redução da incidência de quedas e dos factores de 

risco associados. No entanto estamos conscientes que esta diferença pode ser 

de certo modo uma limitação do estudo na medida em que estas diferenças 

entre grupos quanto ao tempo que efectuam o seu programa poderão 

proporcionar diferenças relativamente a adaptações que o treino pode 

proporcionar, e assim se verificarem diferenças quanto aos factores de risco e 

incidência de quedas entre os grupos em estudo. 

Ao contrário daquilo que seria de esperar se tomarmos por base aquilo 

preconizado por Farinatti & Monteiro (2008), que defendem que a prática de 

AF/EF parece proporcionar uma redução no recurso a medicamentos por parte 

dos idosos, e conforme os anos de prática maiores serão as adaptações e 

menor será a necessidade de recorrer a medicação, verificou-se uma 
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correlação positiva fraca entre o número de medicação administrada com o 

tempo que os idosos efectuam os seus programas de EF (r = 0,308), sendo 

estatisticamente significativa (p<0,05). No entanto o facto de a medicação 

administrada aumentar conforme aumenta o tempo que os idosos frequentam o 

programa especifico de EF em estudo pode se dever ao envelhecimento, pois 

conforme aumenta o tempo que os idosos frequentam o seu programa de EF a 

idade também aumenta e com o avançar do processo inevitável de 

envelhecimento verificam-se um conjunto de alterações, que condicionam o 

bom funcionamento do nosso organismo (Matsudo & Matsudo, 2000; Okuma, 

2000; Spirduso et al., 2005), estas alterações tornam o organismo mais 

propicio ao aparecimento de doenças (Spirduso & Gilliam, 1991) e 

consequentemente aumenta o recurso à medicação, isto apesar de 

frequentarem à muito tempo programas de EF. Esta situação pode ser 

comprovada pelo facto de no nosso estudo se verificar ainda uma correlação 

positiva fraca entre a idade e a medicação administrada (r = 0,316) sendo 

estatisticamente significativa (p<0,05), ou seja, conforme aumenta a idade o 

recurso a medicação tambem aumenta.  

Ainda relativo à AF, verificamos no nosso estudo o tempo de AFMV 

durante uma semana, os resultados alcançados demonstraram que não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p = 0,842), 

facto este que permite excluir este factor como influenciador dos diferentes 

resultados encontrados nos diferentes grupos em análise. As recomendações 

actuais descritas na literatura (Freedson et al., 1998; Centers for Disease 

Control and prevention (CDC), 2008), referem que para se obter benefícios na 

saúde da população em geral, são necessários pelo menos de 30 minutos de 

AF moderada e/ou vigorosa durante um mínimo de 5 dias por semana, com um 

gasto energético superior a 3 METS. Entre os benefícios que este tipo de 

actividade proporciona em indivíduos idosos encontram-se os factores de risco 

inseridos neste estudo, nomeadamente o equilíbrio (Forciea, 1996; Gardner et 

al., 2000; Spirduso et al., 2005), força muscular dos membros inferiores 

(Chodzko-Zaiko, 1999; Rubenstein et al., 2000; Spirduso et al., 2005), medo de 

cair (Santos, 2008; Bishop et al., 2010) e medicação (Farinatti & Monteiro, 
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2008), bem como uma redução da incidência de quedas (Province et al., 1995; 

Gregg, 2000; Carter et al., 2001; Becker et al., 2003; Chang et al., 2004). 

Perante o estado da literatura actual e os resultados encontrados no nosso 

estudo, podemos referir que os níveis de AFMV alcançados pelos idosos dos 

diferentes grupos são susceptíveis de terem contribuído para os resultados 

alcançados nos diferentes grupos, no entanto não contribuíram para as 

diferenças verificadas entre os grupos, uma vez que não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas nos índices de AFMV entre os grupos. 

Perante tudo o que aqui foi referido, seria de esperar uma correlação 

entre os níveis de AFMV com os diversos factores de risco em estudo, no 

entanto não se verificou qualquer correlação estatisticamente significativa entre 

eles (p>0,05). Um dos principais motivos para este facto poderá estar 

relacionado com o reduzido tamanho amostral do presente estudo.  

Relativamente a problemas de saúde (patologias/doenças), verifica-se 

que a grande maioria dos idosos apresenta pelo menos uma patologia/doença 

(94,33%), sendo que apenas três idosos não apresentam qualquer problema 

de saúde (5,66%), não se verificando diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos em estudo (p = 0,450). Estes resultados vão de encontro ao 

proferido por Carvalho & Papoléo (2000) que nos indicam que o idoso é um ser 

onde os processos patológicos ocorrem com maior incidência, encontrando-se 

muito patentes entre esta comunidade. Verificado que na nossa amostra a 

grande maioria dos idosos apresenta problemas de saúde, torna-se importante 

verificar quais são os problemas que os afectam. Perante a análise do quadro 9 

verificamos que os problemas de saúde osteoarticular (reumatismo, osteopenia 

e osteoporose) (47,17%), problemas cardiovasculares (41,50%), diabetes tipo II 

(32,08%) e hipercolesterolemia (22,64%) são os mais frequentes entre os 

idosos em estudo. Problemas esses que se encontram entre as doenças mais 

comuns e as causas de morte mais vulgares em idosos portugueses, como 

podemos verificar pelos dados que se seguem. 

As doenças cardiovasculares representam cerca de 40% das mortes 

entre os indivíduos idosos portugueses, sendo a principal causa de morte no 
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nosso país (INE, 2009), um dos factores de risco muito relacionado com este 

tipo de doenças é o colesterol elevado, onde cerca de 2/3 da população 

apresenta risco moderado para doença cardiovascular e 23,4% apresenta risco 

elevado (DGS, 2004). Também ao nível dos problemas de saúde osteoarticular 

como reumatismo e osteoporose, verifica-se uma grande incidência em 

Portugal, onde mais de meio milhão de pessoas apresenta osteoporose, sendo 

as mulheres e os idosos os principais grupos onde se verifica esta patologia 

(DGS, 2008), grupos estes, que também são os que apresentam uma maior 

incidência de reumatismo, estimando-se que em Portugal este problema 

apresente uma prevalência entre os 20 e 30% (DGS, 2004). 

A diabetes tipo II no nosso país apresenta uma grande incidência, onde 

16,2% dos idosos encontram-se diagnosticados com esta doença e 10,1% não 

sabe que é detentora, o que perfaz um total de 26,3% da população idosa 

nacional com esta enfermidade, dados que vão ao encontro dos resultados do 

nosso estudo, sendo que esta doença representa 4,1% das mortes de toda a 

comunidade, verifica-se também que é na região norte do país onde se regista 

uma maior incidência desta doença, região onde residem os idosos em estudo 

(Observatório Nacional da Diabetes, 2009). 

No que diz respeito à medicação verifica-se que a grande maioria dos 

idosos em estudo administra fármacos (96,23%) e apenas dois idosos do GGM 

não recorrem a qualquer tipo de medicação (3,77%). Estes resultados vão de 

encontro aos dados da OCDE (2005), que nos indicam que em Portugal gasta-

se mais dinheiro em medicamentos que na média dos países da OCDE em 

consumo per capita (441 dólares), e que é o terceiro em termos de 

percentagem do PIB (2%), gastando cerca de 4.100 milhões de dólares, mais 

recentemente o IMS Health (2009) verificou que os portugueses gastaram mais 

de 2,4 mil milhões de euros em medicamentos durante o ano de 2008. 

Quanto ao tipo de medicamentos administrados pelos idosos em estudo 

verifica-se que os anti-hipertensores (58,49%) e os anti-despidilémicos 

(56,60%) são administrados por mais de metade dos idosos, sendo também 

recorrente o uso de indutores do sono (41,50%), de anti-coagulantes (30,19%), 
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anti-agregantes (28,30%), suplementos de cálcio (24,53%) e anti-depressivos 

(15,09%). Estes medicamentos para além de se relacionarem com as 

patologias anteriormente descritas, encontram-se entre os mais vendidos em 

Portugal sendo que segundo dados do IMS Health (2009) relativos a 2008, os 

medicamentos para complicações cardíacas, depressão e colesterol foram 

aqueles que registaram uma maior afluência nas farmácias portuguesas. 

Entre a medicação administrada pelos idosos em estudo apenas se 

verificou que existem diferenças estatisticamente significativas entre os três 

grupos em analise para os suplementos de cálcio (p = 0,003) e para os 

indutores do sono, ansióliticos, (p = 0,012). No que diz respeito aos 

suplementos de cálcio registou-se que o GGM apresenta diferenças 

significativas relativamente aos dois outros grupos (p<0,05), não se verificando 

o recurso a este tipo de medicamentos por qualquer elemento do grupo, por 

sua vez verificou-se também que o GGM apresenta diferenças significativas 

para o grupo de musculação (p<0,05) quanto à administração de indutores do 

sono, recorrendo os idosos do GGM com maior frequência a este tipo de 

medicação. Estas diferenças entre grupos podem assim influenciar os 

resultados, uma vez que os ansióliticos encontram-se entre o tipo de 

medicação que aumenta o risco de quedas, juntamente com os anti-

depressivos e anti-hipertensores (Tinetti et al., 1994; Gardner et al., 2001; 

Close et al., 2003), e os suplementos de cálcio embora não aumentem 

directamente o risco quedas, predizem que os elementos em estudo 

apresentam limitações osteoarticulares, que estão entre os factores de risco 

desta problemática, isto para além de aumentarem o risco de lesões aquando 

da sua ocorrência. 

Ainda relativo à medicação verificou-se que no nosso estudo surgiram 

varias correlações com outros factores de risco, assim verificou-se uma 

correlação positiva ligeira a moderada (r = 0,396) entre o número de 

medicamentos administrados e o medo de cair (FES-I), bem como com o 

equilíbrio avaliado pelo teste 8-foot Up-and-Go (r = 0,422), por sua vez, 

registou-se uma correlação negativa fraca (r = -0,367) com a força dos MI (30-
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sec Chair Stand), sendo todas elas estatisticamente significativas (p<0,01). 

Estas correlações sugerem assim que conforme aumenta o número de 

medicamentos administrados o medo de cair também aumenta, e o equilíbrio e 

força dos MI diminui. Embora ainda não exista muita informação na literatura 

por nós consultada sobre este tema, cabe-nos referir que estas correlações 

aqui descritas vão ao encontro do descrito por Carter et al. (2001) onde 

verificaram que a ingestão de certos medicamentos pode provocar problemas 

ao nível do equilíbrio, sendo que o mesmo se sucede a nível muscular (Janet & 

Mahoney, 2005), entre os medicamentos referidos passíveis de contribuir para 

estes distúrbios nas nossas capacidades físicas encontram-se os 

antidepressivos, ansiolíticos, anti-hipertensores (Carter et al., 2001), 

medicamentos estes que se encontram entre os mais administrados pelos 

idosos em estudo. Esta influência de determinados tipos de medicamentos, em 

cima descritos, para alem da sua influencia negativa nos parâmetros físicos, 

como a força muscular e o equilíbrio, também influencia indirectamente e 

negativamente o medo de cair, pois este receio encontra-se em grande parte 

relacionado com défices físicos, tais como a força muscular, equilíbrio, 

coordenação e flexibilidade (Shumway-Cook et al., 1997; Vellas et al., 1997), 

logo um aumento da medicação susceptível de condicionar o equilíbrio e força 

muscular, poderá vir por sua vez a condicionar indirectamente os níveis de 

medo de cair, tal como se verifica no nosso estudo através das correlações 

encontradas entre todos estes factores. 

Entre os factores de risco de quedas inseridos no nosso estudo 

encontra-se a força dos MI. Os resultados obtidos nesta capacidade mostram 

que existem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em 

análise (p = 0,021), sendo que os idosos do GM apresentam níveis de força 

dos MI significativamente superiores aos idosos do GH (p<0,05), executando 

em média mais 4 repetições no teste 30-sec Chair Stand. O treino específico 

de força (musculação) tem sido descrito como benéfico e seguro para a terceira 

idade (Cress et al., 2006), contribuindo para uma melhoria da força muscular 

(Fleck & Kraemer, 1999), que se encontra debilitada entre esta comunidade 

(Llano et al, 2004), principalmente nos membros inferiores (Vandervoort, 2002; 
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Doherty, 2003), levando o idoso à perda de autonomia (Doherty, 2003; Correia 

et al., 2006). Assim verifica-se que este tipo de treino em idosos proporciona 

uma melhoria da força muscular, sendo considerado por muitos autores como o 

mais eficaz para melhorar os níveis de força muscular (ACSM, 1998a,b; 

Okuma, 1998; Portegijs et al., 2008). Tal como o decréscimo da força muscular 

nos MI é mais acentuado, verifica-se que os benefícios deste tipo de treino são 

mais marcados nesta região do corpo, segundo Frontera et al. (1988) e 

Westhoff et al. (2000), os benefícios deste tipo de treino nesta região do corpo 

proporciona ganhos muito elevados na capacidade muscular dos MI. Estas 

melhorias alcançadas com este tipo de treino levam assim a uma redução do 

risco de quedas e das suas consequências (Nelson et al., 1994; Spirduso et al., 

2005), tornando-se um excelente mecanismo para combater este drama que 

afecta a vida do idoso. 

Estes dados vão na direcção dos resultados encontrados no nosso 

estudo, onde se verifica que a capacidade muscular dos MI dos idosos sujeitos 

a este tipo de treino é significativamente superior aos idosos do GH, e 

ligeiramente superior aos idosos do GGM. No entanto apesar de inferiores, 

parece-nos importante salientar que os resultados obtidos nesta capacidade 

pelo GH incluído no nosso estudo não são ―negativos‖, pois 68.8% dos idosos 

que o constituem encontram-se dentro do que é normal na sua faixa etária, e 

são mais os apresentam valores superiores ao normal (18,8%) dos que 

apresentam valores inferiores (12,5%). Estudos têm mostrado que os idosos 

que frequentam este tipo de actividades aquáticas como a Hidroginástica 

apresentam níveis superiores de força muscular comparativamente com idosos 

sedentários (Foley et al., 2003). No entanto, a especificidade do treino, descrita 

na literatura, é observável no nosso estudo sendo que com treino específico as 

vantagens são superiores em termos de funcionalidade muscular em relação 

ao treino generalizado, em particular por comparação àquele realizado no meio 

aquático, onde, atendendo às propriedades da água, a intensidade da carga é 

supostamente menor até porque o peso corporal é menor comparativamente 

ao meio terrestre (Katz et al., 1991; Sova, 1998; Bonachela, 2001; Case, 2001). 

De facto na realidade os resultados do nosso estudo mostram que face aos 
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valores normativos quer o GM (principalmente) quer o GGM, apresentam 

valores dentro do que é normal ou inclusivamente superiores ao valores 

normativos para este escalão etário, ao contrario do GH onde face aos valores 

normativos os idosos apresentam valores na sua maioria dentro do que é 

normal nesta população, sendo a percentagem de idosos com valores 

superiores aos valores normativos muito inferior à registada nos outros dois 

grupos. 

A caminhada é uma das modalidades que, mesmo nos escalões etários 

mais velhos, tem vindo a ganhar uma importância crescente face ao número 

crescente de adeptos. Estudos tem mostrado a eficácia deste tipo de EF na 

melhoria da capacidade muscular dos idosos, principalmente ao nível dos MI 

(Heikkinen, 2003; Eun et al., 2010), situação que também se verifica no treino 

multi-componente como é o caso da ginástica de manutenção, onde para além 

da caminhada são realizados alguns exercícios específicos de treino de força 

muscular (Pollock et al., 1998; Sardinha & Baptista, 2001; Carvalho, 2002). 

Assim e como os resultados alcançados pelos idosos no GGM são 

inferiores aos encontrados no GM, embora não estatisticamente significativos, 

podemos referir que apesar de este tipo de treino proporcionar grandes 

benefícios ao nível da força muscular em idosos, a musculação parece ser a 

actividade mais benéfica a este nível, como já referimos anteriormente, sendo a 

hidroginástica a actividade que induz um menor contributo aos idosos nesta 

capacidade. 

Estes resultados são de extrema importância até porque, para além de 

ser a região corporal que mais sofre com as mudanças a nível muscular 

(Freitas et al., 2007), hoje em dia sabe-se que a força muscular influência em 

muito os níveis de equilíbrio, sendo que défices de força muscular 

principalmente dos MI condicionam em muito a nossa capacidade para nos 

equilibramos (Dugailly, 2000; Mignolet, 2000; Spirduso et al., 2005; Barreiros, 

2006). Esta associação aqui referida registou-se igualmente no nosso estudo, 

onde se verificou uma correlação negativa ligeira a moderada (r = -0,493) e 

estatisticamente significativa (p<0,01) entre as repetições alcançadas no teste 



 

 
113 

 

30-sec Chair Stand (força muscular dos MI) e tempo despendido no teste 8-foot 

Up-and-Go (equilíbrio), ou seja, tal como nos estudos anteriormente 

analisados, conforme aumenta ao níveis de força muscular nos MI os níveis de 

equilíbrio também aumentam. Défices nestes dois parâmetros em conjunto 

poderão assim condicionar a capacidade de controlo postural, predispondo o 

idoso a quedas e consequentes lesões (Prince et al., 1997; Lajoie et al., 2004), 

isto para além de todo o condicionamento que provoca na vida diária dos 

idosos. 

Assim, tal como a força muscular, o equilíbrio encontra-se como um dos 

principais factores de risco de quedas (New South Wales Health Department, 

2001; Rogers et al., 2003; Lojudice, 2005; Akyol, 2007), sendo que metade das 

quedas em idosos ocorrem durante a locomoção em tarefas que exijam um 

bom equilíbrio (Winter, 1995). Esta capacidade encontra-se muito debilitada 

com o avançar do processo de envelhecimento (Gustafson et al., 2000; 

Gauchard et al., 2001), tornando as oscilações corporais mais acentuadas 

(Shumnay-Cook et al., 1997; Gill et al., 2001) o que pode levar à ocorrência de 

quedas (Lord et al., 2003, Ruwer et al., 2005). 

No nosso estudo foram utilizados dois instrumentos diferentes para 

avaliar a capacidade de equilíbrio, sendo que os resultados da comparação 

entre grupos não coincidiram muito entre ambos os testes. Enquanto que no 

teste 8-foot Up-and-Go o GM e o GGM alcançaram resultados idênticos e 

superiores ao GH, no escala de EMT foi precisamente o contrário, sendo o GH 

o que apresentou níveis mais elevados, e o GM o que apresentou níveis mais 

reduzidos de equilíbrio. 

Apesar desta disparidade, na escala EMT não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os diferentes grupos, ao contrário do teste 

8-foot Up-and-Go onde os idosos do GH apresentam níveis significativamente 

mais baixos de equilíbrio que nos dois outros grupos em analise (p<0,05), quer 

através do resultado obtido quer através da comparação com os valores 

normativos de Rikli & Jones (2001). 
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Estes resultados contraditórios, tornam-se difíceis de explicar pois a 

escala de EMT foi comprovada através da comparação com os resultados 

obtidos no Functional Reach Test (FRT) para o equilíbrio estático e no Timed 

Up & Go Test (TUG) para o equilíbrio dinâmico (teste igual ao 8-foot Up-and-

Go diferenciando apenas na distancia, que é de aproximadamente 10 feet), 

onde este último apresentou uma correlação muito forte (® =0,89) segundo o 

coeficiente de correlação de Pearson. No entanto o teste 8-foot Up-and-Go 

avalia apenas o equilíbrio dinâmico ao contrário da escala EMT que avalia quer 

o equilíbrio dinâmico quer o equilíbrio estático, podendo ser este um factor 

diferenciador quanto ao resultado obtido nos dois testes.  

Assim, estas divergências quanto aos testes que avaliam o equilíbrio dos 

idosos nos grupos em análise, tornam difícil realizar uma leitura correcta dos 

resultados. Perante esta situação verifica-se que quanto ao equilíbrio estático 

avaliado através da escala EMT, o GH e o GGM apresentam níveis 

equivalentes e superiores ao GM, não se verificando qualquer diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos nesta capacidade, sendo que a 

mesma situação se verifica para o equilíbrio dinâmico avaliado através desta 

escala. Assim, embora o treino de musculação tenha mostrado resultados 

positivos em termos de força dos MI e desta melhoria estar relacionada com o 

equilíbrio, é possível que a ausência de outro tipo de estimulação presente nos 

protocolos de treino como sejam a realização de exercícios específicos de 

equilíbrio, possa condicionar os resultados quando se avalia especificamente o 

equilíbrio dinâmico através da escala de EMT.  

Tal como refere Fiatarone (1996) um dos grandes benefícios do treino 

de força são ao nível do equilíbrio, pois o equilíbrio depende em muito da 

nossa capacidade de produzir força (Spirduso et al., 2005), no entanto para 

serem alcançados grandes ganhos ao nível do equilíbrio para além de 

exercícios de força devem fazer parte do programa de treino, exercícios que 

promovam posturas instáveis que gradualmente reduzam a base de apoio e 

movimentos dinâmicos que perturbem o centro de gravidade (ACSM, 2007). 

Shimada et al. (2003) verificaram que o EF generalizado apelando a diferentes 
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componentes da aptidão física, nomeadamente ao equilíbrio em idosos 

apresenta como principais benefícios o aumento dos níveis de equilíbrio. Por 

sua vez Forciea (1996) vai mais longe ao referir que este tipo de EF 

proporciona melhorias no equilíbrio quer estático quer dinâmico, conduzindo a 

melhorias na funcionalidade da marcha e reduzindo a probabilidade de 

ocorrência de quedas, reflectindo assim a importância do EF no equilíbrio e na 

prevenção de quedas. Estas informações aqui referidas servem assim para 

explicar em parte os resultados obtidos, quer no equilíbrio dinâmico, quer no 

equilíbrio estático entre os grupos em estudo, através da escala EMT. 

De referir ainda que embora se verifiquem diferenças ligeiras entre os 

três grupos em análise (não sendo estatisticamente significativas), todos os 

grupos alcançaram resultados elevados, pois para um score máximo de 28 

pontos, o GM (grupo que apresentou níveis inferiores), alcançou um score de 

26,53, que é bastante positivo, reflectindo assim os efeitos positivos de todos 

estes programas de EF em estudo sobre este capacidade (equilíbrio). Estes 

resultados vão de encontro ao exposto por vários autores (Chodzko-Zaiko, 

1999; Rubenstein et al., 2000; Dias & Duarte, 2005; Spirduso, 2005), que nos 

indicam que a prática de EF aumenta os níveis de equilíbrio quer estático quer 

dinâmico em pessoas idosas, tal como se pode verificar pelos níveis de 

equilíbrio elevados em todos os grupos em estudo através da escala EMT. 

Como já referimos anteriormente os resultados obtidos no teste 8-foot 

Up-and-Go, não coincidem com os resultados obtidos na escala EMT, facto 

que pode estar associado á essência dos testes, enquanto que neste teste se 

averigua o equilíbrio através da nossa capacidade de mobilidade, na secção de 

equilíbrio dinâmico da escala EMT é avaliado através da qualidade da marcha. 

O teste 8-foot Up-and-Go, embora seja descrito pelas autoras (Rikli & Jones, 

2001) como um teste para avaliar a agilidade/equilíbrio dinâmico, ela depende 

de factores como a velocidade de reacção e velocidade de execução, pois este 

teste avalia o equilíbrio através do tempo despendido na execução de uma 

determinada tarefa, não interessando a qualidade com que a desempenha mas 

sim o tempo empregado na tarefa (ao contrario do que sucede na secção de 
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equilíbrio dinâmico da escala EMT, onde o que interessa é a qualidade da 

marcha), factores estes que também se encontram debilitados nesta 

população, pois com o avançar do processo de envelhecimento verifica-se uma 

diminuição da nossa velocidade de reacção e mobilidade (velocidade de 

execução) (Spirduso et al., 2005), esta situação pode assim explicar as 

diferenças encontradas entre os testes relativamente ao equilíbrio. Perante 

estas diferenças quanto à essência dos testes relativos ao equilíbrio, podemos 

concluir que no nosso estudo os idosos do GH apresentam uma capacidade de 

mobilidade significativamente inferior aos dois outros grupos em análise, 

demorando em média mais 1 segundo a completar os testes, e se comparar-

mos os resultados com os valores normativos de Rikli & Jones (2001), os 

sujeitos encontram-se metade dentro da normalidade e a outra metade nos 

valores inferiores à normalidade, o que reflecte um défice quanto à capacidade 

de mobilidade por parte dos idosos deste grupo, no entanto apresentam uma 

qualidade de marcha mais aperfeiçoada que os idosos do GGM e do GM, 

obtendo valores superiores na secção de equilíbrio dinâmico da escala EMT. 

Possivelmente a menor estimulação dos MI, face à densidade de água e 

à flutuabilidade da água, que diminui o suporte do peso corporal (Almeida, 

1999; Bonachela, 2001; Delgado & Delgado, 2001), bem como a menor 

estimulação do equilíbrio e postura no meio aquático com provável diminuição 

da estimulação ao nível da região abdominal e lombar, que é crucial para um 

bom equilíbrio corporal e para a capacidade de deslocamento (Matsudo, 1997; 

Chodzko-Zajko, 1998), possam em parte justificar os resultados. 

De referir ainda que o equilíbrio avaliado através do teste 8-foot Up-and-

Go estabeleceu várias correlações com outros factores de risco em estudo, 

correlações essas que já foram analisadas, como é o caso da correlação com o 

medo de cair, força muscular dos MI e recurso a medicamentos, situação essa 

que não se verificou no equilíbrio avaliado através da escala EMT. 

Perante os nossos resultados, tudo sugere que a prática de EF em 

idosos, que envolvam programas que estimulem a força muscular e o 

equilíbrio, é de fundamental importância para a melhoraria de vários factores 
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de risco de quedas e diminuição da incidência de quedas nesta faixa etária 

(ACSM, 1998). Sivan et al. (2010) concluíram, num estudo de revisão, que 

programas de exercícios que incidiam sobre a força muscular, equilíbrio e 

capacidade aeróbia, induzem uma diminuição efectiva do número de quedas 

nos indivíduos idosos, reflectindo assim a importância do EF, em especial do 

treino de força muscular e equilíbrio, na redução da incidência de quedas em 

idosos. 

Para além da diminuição da força muscular e do equilíbrio, a literatura 

considera ainda o medo de cair como outros dos grandes factores de risco de 

quedas, sendo que metade dos idosos que apresentam este medo já sofreram 

quedas pelo menos uma vez (Tinetti et al, 1990), apresentando assim uma 

maior propensão para a ocorrência de quedas do que aqueles que não 

apresentam este receio (Maki et al., 1994; MacAuley et al., 1997). Todavia e 

embora esta barreira psicológica seja mais frequente nos sujeitos com história 

de quedas, estudos recentes apontam que esta situação se verifica mesmo em 

idosos sem qualquer histórico de quedas (Tinetti et al., 1990; Tinetti, 1994; 

Vellas et al., 1997; Tennsted et al., 1998), de tal modo que entre 29% a 60% 

dos idosos que nunca caíram, apresentam medo de cair (Tinetti et al., 1990; 

Tinetti et al., 1994; Howland et al., 1998; Lachman et al., 1998; Murphy et al., 

2002; Murphy et al., 2003). O medo de cair tem sido associado à diminuição da 

função física, diminuição da mobilidade e aumento da dependência funcional, 

até porque os idosos auto-restringem a sua actividade física diária, 

desencadeando consequências nefastas associadas ao desuso nos diferentes 

sistemas orgânicos e fisiológicos (Tinetti et al., 1990; Shumway-Cook et al., 

1997; Vellas et al., 1997; D’Antona et al., 2003). Para além disso, o medo de 

cair tem igualmente repercussões sociais evidentes que afectam a qualidade 

de vida destes sujeitos (Tinetti, 1994; Lachman et al., 1998; Cumming et al., 

2000; Kressig et al., 2001; Bruce et al., 2002). Estes dados elucidam-nos sobre 

a importância deste factor na problemática das quedas. 

Relativamente aos resultados do nosso estudo quanto ao medo de cair 

verifica-se que existem diferenças estatisticamente significativas entre os 
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grupos em analise (p = 0,016), sendo que o GH apresenta níveis 

significativamente mais elevados de medo de cair que os idosos do GM (p = 

0,012), esta diferença remete-nos para os estudos de Fuzhong et al. (2003) e 

de Vellas et al. (1997), que nos indicam que o medo de cair se encontra muito 

relacionado com a capacidade muscular e com a capacidade de equilíbrio, 

capacidades estas que também apresentam níveis mais reduzidos no GH 

comparativamente ao GM, ainda que quanto ao equilíbrio os resultados não 

sejam conclusivos dadas as diferenças nas metodologias utilizadas por nós. 

Possivelmente e em concordância com a literatura (Cumming et al., 2000), os 

sujeitos do grupo GH, apresentam maior medo de cair pois ostentam 

igualmente maiores défices físicos. 

Também no nosso estudo se verificou esta correlação do medo de cair 

com a força muscular dos MI e com o equilíbrio avaliado através do teste 8-foot 

Up-and-Go. No caso da força muscular dos MI registou-se uma correlação 

negativa ligeira a moderada (r = -0,432) e estatisticamente significativa 

(p<0,01), ou seja, conforme aumenta os níveis de força muscular dos MI 

(através do número de repetições no teste 30-sec Chair Stand) o medo de cair 

diminui. Esta correlação vai no seguimento do estudo de Fuzhong et al. (2003), 

que relaciona o medo de cair com os níveis de força dos MI. Segundo os 

autores, os indivíduos que apresentam medo de cair diminuem a prática de 

AF/EF, que por sua vez irá diminuir os seus parâmetros físicos como a força 

muscular e o equilíbrio (Shumway-Cook et al., 1997; Vellas et al., 1997). 

Através desta análise é suposto que se verifique também no equilíbrio uma 

correlação com o medo de cair, o que de facto se verifica através do teste 8-

foot Up-and-Go, sendo a correlação entre estas duas variáveis ligeira a 

moderada (r = 0,540) e estatisticamente significativa (p<0,01), o que nos 

informa que quanto maior é o tempo dispendido na realização do teste (menor 

equilíbrio) maior são os níveis de medo de cair. Estes resultados seguem o 

estudo de Vellas et al. (1997), onde relaciona o medo de cair com os défices ao 

nível do equilíbrio. No entanto, quando analisamos o medo de cair mediante 

com o outro instrumento aplicado para avaliar o equilíbrio (EMT) não se 

verificou qualquer correlação, esta situação pode se dever ao facto de os 
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idosos neste teste não necessitarem de efectuarem os movimentos o mais 

rápido possível (ao contrario do teste 8-foot Up-and-Go que depende do tempo 

dispendido na sua execução), e assim o medo de efectuar as tarefas (medo de 

cair) não influenciar o desempenho no teste, situação contraria ao que se pode 

suceder no outro teste onde idosos com níveis mais elevados de medo, podem 

ter receio de cair durante a tarefa e assim realizarem o percurso com um maior 

cuidado e consequentemente alcançando valores mais reduzidos de equilíbrio. 

De referir ainda que o medo de cair para além destas correlações com os 

parâmetros físicos em estudo registou uma correlação positiva ligeira a 

moderada (r = 0,396) com o número de medicamentos administrados como já 

tivemos a oportunidade de verificar. 

Apesar de todas estas diferenças encontradas entre os grupos, não se 

verificam diferenças quanto à incidência de quedas no último ano entre os 

grupos em estudo, sendo estes valores reduzidos, apresentando apenas três 

idosos em cada grupo histórico de quedas no ano anterior. Esta situação 

remete-nos para o estudo de Sivan et al. (2010), que conclui que os programas 

de exercício físico onde estejam incluídos exercícios de força muscular, 

equilíbrio e resistência aeróbia reduzem a incidência de quedas entre a 

comunidade idosa, tal como se verifica nos programas de EF em estudo. Isto 

apesar de cerca de 1/3 da população idosa sofrer pelo menos uma quedas por 

ano e 15% sofrer pelo menos duas quedas ao ano (Hawk et al., 2006; Peeters 

et al., 2007), situação esta com números superiores aos verificados no nosso 

estudo, o que, de certo modo, mostra os potenciais benefícios da EF nesta 

problemática, independentemente do tipo de exercício. 

Uma das curiosidades do nosso estudo é que a ocorrência de quedas 

não registou qualquer correlação com os factores de risco de quedas inseridos 

no nosso estudo, sendo eles a medicação, força dos membros inferiores, 

equilíbrio e medo de cair, o que de facto não vai ao encontro do estado da 

literatura actual, onde se sabe que quanto maior o equilíbrio e quanto maior a 

força muscular dos MI menor é o risco de ocorrência de quedas (Shumway-

Cook et al., 1997; Backer, 2000; Daley et al., 2000; Goldspink & Harridge, 
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2004; Welle et al., 2004). O mesmo se sucede em relação ao medo de cair, 

onde níveis elevados deste receio tornam as quedas mais susceptíveis de 

acontecer (Tinetti et al., 1994; MacAuley et al., 1997; Murphy et al., 2003; 

Higuchi et al., 2004), bem como em relação á administração de certos 

medicamentos (Tinetti et al., 1994; Gardner et al., 2001; New South Wales 

Health Department, 2001; Close et al., 2003). A ausência destas correlações, 

podem ser explicadas não apenas pelo reduzido tamanho da amostra, mas 

também pelo facto de todos os idosos em estudo participarem em programas 

de EF e assim possivelmente beneficiarem de todo um conjunto de benefícios 

proporcionados por este tipo de actividades, apresentando assim, na sua 

maioria, níveis muito positivos de força dos membros inferiores e equilíbrio. De 

facto, quando comparados com os valores normativos de Rikli & Jones (2001), 

os nossos idosos, de um modo geral, apresentam valores iguais ou superiores 

ao normal nestas idades, bem como em relação ao medo de cair, onde a sua 

maioria obteve pontuações na escala do FES-I muito elevados. Outro aspecto 

muito importante para estes resultados é que a ocorrência de quedas registada 

entre os idosos em estudo foi muito reduzida, onde apenas 9 idosos (3 de cada 

grupo) sofreram quedas no último ano, o que poderá condicionar os resultados 

já que a amostra é muito reduzida face aos idosos que não apresentaram 

histórico de queda no último ano. Ambas as situações podem assim ter 

contribuído para a ausência de correlações entre estas variáveis, em especial o 

numero reduzido de pessoas com histórico de quedas no último ano. 

No mesmo seguimento verifica-se que entre os idosos que 

apresentaram quedas no último ano, apenas 22,2% necessitaram de 

hospitalização, ou seja dois dos nove idosos com histórico de quedas, sendo 

um do grupo de musculação, outro do grupo de ginástica de 

manutenção/caminhada e nenhum do grupo de hidroginástica. Este é outro dos 

grandes problemas das quedas, a hospitalização, sendo gastos 

aproximadamente 19 biliões de dólares em custos médicos anuais directos 

relacionados com as quedas (Stevens et al., 2006), pois cerca de 20% das 

pessoas que sofrem quedas encontram-se hospitalizados após o período de 

um ano ou que então já morreram, e entre as pessoas que necessitam de 
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hospitalização fruto das quedas permanece em média no hospital 13,5 dias 

(OMS, 2004). Assim, verifica-se que a necessidade de hospitalização dos 

idosos em estudo aquando da ocorrência de quedas não se desvia muito do 

que é referenciado para a população em geral, apesar de não sabermos ao 

certo quais as reais percentagens de hospitalização aquando da ocorrência de 

quedas na população em geral. 

Analisados todos estes factores de risco e variáveis em estudo, 

podemos referir que os resultados encontrados no nosso estudo vão no 

encalço da literatura internacional. Hoje em dia sabe-se que a população 

mundial encontra-se envelhecida e que continuara a envelhecer nos próximos 

anos, sendo uma grande parte da sociedade composta por indivíduos com 

idades superiores a 65 anos (OMS, 1998), situação esta que se verifica no 

nosso país (Eurostat, 2009). Sabe-se também que com o avançar do processo 

de envelhecimento, o idoso torna-se um ser frágil, devido a uma grande perda 

de capacidades físicas e mentais, no qual o sedentarismo pode acelerar todo 

este processo (Spirduso et al., 2005). Esta debilidade física e mental conduz a 

um dos grandes problemas do idoso, as quedas, onde cerca de 1/3 da 

população idosa cai a cada ano que passa (Tinetti & Speechley, 1998), e 2/3 

das pessoas que já apresentam historial de quedas tornam a cair nos meses 

seguintes (OMS, 2004), sendo que as suas consequências constituem-se como 

a principal causa da morbilidade e mortalidade, sendo a segunda principal 

causa de morte acidental em todo o mundo (OMS, 2010). Perante este 

problema que afecta directamente a vida do idoso e indirectamente a 

sociedade, devido aos custos derivados dos cuidados médicos e 

acompanhamento dos idosos, a AF/EF tem-se verificado como um meio capaz 

no combate a esta problemática, contribuindo para diminuir a sua incidência, 

bem com as suas consequências entre esta faixa etária. Assim, entre todo um 

conjunto de benefícios que a AF/EF proporciona na vida do idoso, verifica-se 

que conforme vamos aumentando os nossos níveis de exercitação o risco de 

quedas diminui (ACSM, 1998; U. S. Department of Health and Human Services, 

2002; National Public Health Partnership, 2005), estes resultados devem-se em 

grande parte a uma melhoria de factores de risco de quedas como é o caso 
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força muscular dos MI, equilíbrio, medo de cair e medicação (Dourador, 1999; 

Gardner et al., 2000; Spirduso et al., 2005; Farinatti & Monteiro, 2008; Santos, 

2008). No nosso estudo embora não tenha como principal objectivo demonstrar 

a importância da prática de EF no combate a esta problemática da vida do 

idoso, verifica-se que os resultados alcançados em todos os grupos são 

bastante positivos e reflectem a importância deste tipo de prática, já que se 

verificaram na sua globalidade níveis muito positivos de força dos MI, equilíbrio 

e medo de cair, factores determinantes na questão das quedas nestas idades, 

e níveis reduzidos de incidência de quedas no último ano. Neste sentido, 

julgamos que todos estes dados ajudam assim a corroborar a importância do 

EF na vida do idoso, em especial no que diz respeito às quedas, mais 

especificamente do treino de musculação. 

Apesar destes resultados nos darem algumas pistas acerca da eficácia 

de diferentes tipos de exercício face à problemática das quedas, os dados 

devem ser vistos com algum cuidado na medida em que este trabalho 

apresenta as seguintes limitações. Desde logo podemos destacar o número 

superior de elementos do sexo masculino no GM em relação aos outros grupos 

e do GGM em relação ao GH, o que pode ter contribuído para os resultados 

obtidos, uma vez que os elementos idosos do sexo masculino apresentam por 

norma valores, quer de equilíbrio, quer de força muscular superiores aos 

elementos do sexo feminino (Rikli & Jones, 2001). Ainda no mesmo 

seguimento devemos ressalvar outro dado importante, que é o número 

reduzido de elementos do sexo masculino que integraram o estudo, situação 

que não possibilitou comparar as variáveis em estudo relativamente ao sexo 

dos indivíduos. 

De referir ainda alguns factores que podem ter contribuído para o GGM 

não apresentar resultados mais elevados, e consequentemente mais próximos 

ou superiores aos encontrados no GM, entre eles o facto de em média os 

idosos do GGM participarem à menos tempo nos seus programas específicos 

do que os idosos dos outros dois grupos, verificando-se mesmo diferenças 

estatisticamente significativas entre eles (p = 0,00), esta situação pode assim 
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ter contribuído para os resultados obtidos, uma vez que maior tempo de prática 

proporciona maiores adaptações. Outra situação que pode ter influenciado os 

níveis de equilíbrio deste grupo é relativo à medicação, onde este grupo 

administra estatisticamente mais medicamentos indutores do sono que os 

idosos dos outros grupos, medicamentos estes que podem influenciar os níveis 

de equilíbrio (Carter et al., 2001), e assim ter prejudicado os resultados obtidos 

por este grupo no equilíbrio. 

Outra limitação importante é o facto de o nosso estudo não apresentar 

um grupo de controlo sem prática de EF, o que não permite comparar os 

benefícios de cada grupo de actividade relativamente a pessoas que não 

integram qualquer programa de EF, e assim analisar os benefícios deste tipo 

de actividade face à população idosa mais sedentária. 

Todavia, e apesar das limitações do estudo, julgamos que os nossos 

resultados fornecem algumas ideias importantes e reforçam o papel 

determinante dos programas de EF, em particular da musculação, para o 

menor risco de quedas. 
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VII – Conclusões  

Após a discussão dos resultado obtidos face à literatura por nós 

consultada, e tendo em linha de conta os objectivos estabelecidos no nosso 

estudo e respectivas hipóteses, emergem as seguintes conclusões:  

 Todos os grupos de EF inseridos no nosso estudo apresentam níveis 

positivos, face aos valores normativos definidos para a idade, de força 

muscular dos MI, equilíbrio e medo de cair, e consequentemente menor 

risco de quedas. 

 Tal como nos factores de risco de quedas se registaram valores 

positivos, verificou-se que relativamente à incidência de quedas os 

dados apontam no mesmo sentido, sendo que em todos os grupos em 

estudo se verificou uma reduzida prevalência de quedas.  

 Ao nível da força muscular dos MI, registaram-se diferenças 

significativas entre os grupos, sendo que os idosos do GM apresentam 

níveis de força muscular dos MI estatisticamente superiores aos idosos 

do GH. 

 Relativamente aos níveis de equilíbrio registaram-se de igual modo 

diferenças significativas entre os grupos (no teste 8-foot Up-and-Go), 

onde se averigua que o GM e o GGM evidenciam níveis 

significativamente mais elevados de equilíbrio que o GH. 

 Por sua vez o medo de cair apresenta dados que seguem a mesma 

tendência do equilíbrio e força muscular, sendo que os idosos do GM 

apresentam significativamente menos medo de cair que os idosos do 

GH.     

 Verificou-se que em todos os grupos a incidência de quedas apresenta 

valores iguais, não se verificando qualquer diferença entre os grupos 

quanto a esta situação.     

 No que diz respeito às correlações encontradas, verifica-se que entre 

todos os factores de risco de quedas inseridos no nosso estudo se 

registou essas correlações. Nomeadamente entre a força dos MI, 

equilíbrio e medo de cair, sendo todas elas ligeiras a moderadas e 
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estatisticamente significativas, ou seja, verifica-se uma interdepencia 

entre estes três factores de risco de quedas.      

 Por sua vez não se verificou qualquer correlação entre os factores de 

risco de quedas e os níveis de AFMV, bem como com o tempo que 

frequentam o programa, à excepção de uma correlação fraca entre a 

medicação e o tempo que frequentam o programa de EF especifico. 

 

Perante todos estes resultados concluímos que todos estes 

programas de EF proporcionam um conjunto de benefícios para a 

condição física e psicológica dos idosos, nomeadamente sobre a força 

muscular, equilíbrio e medo de cair, bem como na incidência de quedas, 

reflectindo assim a importância da implementação de programas de EF 

nesta faixa etária, não só no combate à problemática das quedas, como 

também na qualidade de vida, saúde, independência e autonomia dos 

idosos.  

Apesar da influência de todos estes programas de EF na vida dos 

idosos, em particular no combate às quedas, parece-nos importante 

destacar as modalidades efectuadas no meio terrestre que estão incluídas 

no nosso estudo, principalmente a musculação, pois apresenta valores de 

equilíbrio, força muscular e medo de cair significativamente diferentes e 

mais positivos dos alcançados pelos idosos de hidroginástica. Assumimos 

assim, através dos resultados obtidos neste estudo, que o programa de 

musculação parece ser o mais efectivo na redução do risco de quedas, 

bem como na melhoria dos índices físicos aqui abordados. 

De referir ainda que este estudo permitiu reforçar a 

interdependência/correlação que os factores de risco de quedas aqui 

abordados apresentam, sendo estabelecidas correlações entre todos eles.  
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VIII – Sugestões 

  

 Seria recomendável que próximas investigações apresentassem uma 

amostra com mais idosos, em particular com inclusão de maior número 

de elementos do sexo masculino, por forma a interpretar os dados em 

função do género e da idade.  

 

 Paralelamente, parece-nos que seria importante realizar um estudo 

longitudinal sobre cada um destes tipos de programas de EF (ou outros 

referenciados na literatura como benefícios para esta faixa etária, 

nomeadamente o Tai Chi), e analisá-los em função dos benefícios 

provocados em especial no que concerne aos factores de risco de 

quedas e da sua incidência, incluído para tal um grupo controlo que não 

frequente qualquer tipo de programa de EF.  

 

 Por fim, pensamos que seria igualmente desejável, por forma a obter 

uma revidencia mais clara da dose-resposta deste tipo de programas, 

que seria relevante verificar os benefícios de cada programa em função 

da intensidade, duração e frequência das sessões. 
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Anexo I 

Protocolo do teste 8-foot Up and Go Test da bateria de testes Sênior 

Fitness Test (SFT), adaptado de Rikli & Jones, (2001). 

Propósito: Avaliar a mobilidade física – velocidade, agilidade e equilíbrio 

dinâmico. 

Equipamento: Cronómetro, fita métrica, cone ou tipo de marcador e cadeira 

com encosto (aproximadamente 43cm de altura). 

 Por questões de segurança, a cadeira deve ser posicionada contra a 

parede ou de forma a garantir a posição estática durante o teste. A cadeira 

deve também estar numa zona desocupada. Na sua frente e à distância de 

2,44 m, devera estar colocado um marcador (2,44m, medição desde a ponta da 

cadeira até à parte anterior do marcador), sendo que à sua volta devera ter um 

espaço/distancia livre de 1,22m, permitindo ao participante contorná-lo 

livremente. 

Protocolo: O praticante deverá encontrar-se completamente sentado na 

cadeira, com as mãos nas coxas e os pés assentes no solo, um ligeiramente 

avançado em relação ao outro. Ao sinal de ―partida‖ eleva-se da cadeira, 

caminha o mais rápido possível, dá a volta ao cone (por qualquer um dos 

lados) e regressa à cadeira. Este deve ser informado de que se trata de um 

teste ―por tempo‖ bem como dos restantes procedimentos. O avaliador deve 

funcionar como um assistente, colocando-se estrategicamente de forma a 

poder prestar auxílio no caso de haver algum desequilíbrio. Deve accionar o 

cronómetro ao sinal de ―partida‖, quer o participante tenha iniciado ou não o 

movimento, e pará-lo no momento exacto em que o mesmo se senta. O 

resultado corresponde ao tempo decorrido entre o sinal de ―partida‖ e o 

momento em que o participante se encontra sentado na cadeira. O melhor 

resultado de duas tentativas é utilizado para medir o desempenho.      

Ensaio: Após demonstração, o participante deve experimentar, realizando uma 

ou duas vezes o exercício. 

Deve chamar-se a atenção do participante de que o tempo será contabilizado 

até se encontrar totalmente sentado na cadeira.    
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Anexo II 

Protocolo do teste 30-sec Chair Stand, da bateria de testes Sênior Fitness 

Test (SFT), adaptado de Rikli & Jones, (2001). 

Propósito: Avaliar a força e a resistência dos membros inferiores. 

Equipamento: Cronómetro, cadeira com encosto (sem braços), com altura de 

assento de aproximadamente 43cm (cadeira protocolar).  

Protocolo: O teste inicia-se com o participante sentado no meio da cadeira, 

com as costas direitas e os pés bem apoiados no solo à largura dos ombros, os 

braços estão cruzados ao nível dos punhos e contra o peito. Ao sinal de 

―partida‖, o participante eleva-se até à extensão máxima (posição vertical) e 

regressa à posição inicial (sentado). O participante é encorajado a completar o 

máximo de repetições num intervalo de 30 segundos. Enquanto controla a 

execução do participante, o avaliador conta as elevações correctas. Chamadas 

de atenção verbais/gestuais podem ser realizadas para corrigir um 

desempenho menos conseguido. A pontuação é obtida pelo número total de 

execuções correctas realizadas, num intervalo de 30 segundos.  

Critérios de execução/ êxito: 

 A posição inicial do teste é sentada. 

 Não há durante o teste ajuda/apoio das mãos na cadeira. 

 Só é considerada correcta a execução em que há uma extensão 

completa do corpo. 

 As costas do executante não necessitam de ser apoiadas no encosto da 

cadeira. 

 È obrigatório sentar-se e levantar-se completamente. 

 Se o executante se encontrar a meio de uma repetição quando termina 

o tempo do teste essa repetição é válida.  

 Deve haver uma curta fase de experimentação do teste. 

Ensaio: depois de uma demonstração realizada pelo avaliador, um ou dois 

ensaios podem ser efectuados pelo participante com o objectivo de uma 

execução o mais correcta possível. De imediato se inicia a aplicação do teste.   
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Anexo III 

Tabela de valores normativos – Sênior Fitness Test (SFT), intervalo de 

idades de 5 anos, Rikli & Jones (2001). 

Table – Normal Range of Scores for Women* 

 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 – 79 80 - 84 85 - 89 90 - 94 

30 sec Chair Stand 
(# of stands)  

12-17 11-16 10-15 10-15 9-14 8-13 4-11 

Arm Curl Test 
(# of reps) 

13-19 12-18 12-17 12-17 10-16 10-15 8-13 

6-minute Walk Test 
(# of yd)       ** 

545-660 500-635 480-615 435-585 385-540 340-510 275-440 

2-minute Step Test 
(# of steps) 

75-107 73-107 68-101 68-100 60-90 55-85 44-72 

Chair Sit-and-Reach 
Test *** 
(in. +/-) 

-0.5-+5.0 -0.5-+4.5 -1.0-+4.0 -1.5-+3.5 -2.0-+3.0 -2.5-+2.5 -4.5-+1.0 

Back Scratch Test 
(in. +/-)     *** 

-3.0-+1.5 -3.5-+1.5 -4.0-+1.0 -5.0-+0.5 -5.5-+0.0 -7.0-+1.0 -8.0-+1.0 

8-Foot Up-and-Go Test  
(sec) 

4.4-6.0 4.8-6.4 4.9-7.1 5.2-7.4 5.7-8.7 6.2-9.6 7.3-11.5 

 

Table – Normal Range of Scores for Men* 

 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 – 79 80 - 84 85 - 89 90 - 94 

30 sec Chair Stand 
(# of stands)  

14-19 12-18 12-17 11-17 10-15 8-14 7-12 

Arm Curl Test 
(# of reps) 

16-22 15-21 14-21 13-19 13-19 11-17 10-14 

6-minute Walk Test 
(# of yd)       ** 

610-735 560-700 545-680 470-640 445-605 380-570 305-500 

2-minute Step Test 
(# of steps) 

87-115 86-116 80-110 73-109 71-103 59-91 52-86 

Chair Sit-and-Reach 
Test *** 
(in. +/-) 

-2.5-+4.0 -3.0-+3.0 -3.0-+3.0 -4.0-+2.0 -5.5-+1.5 -5.5-+0.5 -6.5-+0.5 

Back Scratch Test 
(in. +/-)     *** 

-6.5-+0.0 -7.5-+1.0 -8.0-+1.0 -9.0-+2.0 -9.5-+2.0 -9.5-+3.0 
-10.5-
+4.0 

8-Foot Up-and-Go Test  
(sec) 

3.8-5.6 4.3-5.9 4.4-6.2 4.6-7.2 5.2-7.6 5.5-8.9 6.2-10.0 

*Normal range of scores is defined as the middle 50 percent of each age group. Scores above 

the range would be considered ―above average‖ for the age group and those below the range 

would be ―below average‖. 

**Scores are rounded to the nearest five yards. / ***Scores are rounded to the nearest half-inch. 
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Anexo IV 

Fichas de registo do Questionário/Anamnese 

 

1 – Identificação  

 Código de identificação: 

 

 Actividade praticada: 

 

2 – Entrevista/Questionário  

 Idade: 

 

 Género:   

 

 À quanto tempo pratica o programa em cima referido (ano/meses):  

 

 Apresenta histórico de ocorrência quedas no período último de um ano, 

se sim quantas: 

Não   Sim   Quantas 

 Aquando dessas quedas verificou-se a necessidade de hospitalização: 

 

Não   Sim 

 

 Toma algum tipo de medicação, se sim quais os medicamentos: 

 

Não   Sim    Quais  

       A/       M 
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 Apresenta alguma patologia, se sim qual/quais:  

 

Não   Sim    Quais  

 

3 – Número do acelerómetro: 

 

 

4 – 30-sec Chair Stand  

 Número total de repetições: 

 

5 – 8-Foot Up and Go Test 

 1º Tentativa  

 

 2º Tentativa  

 

 Melhor tempo  

6 – Escala de equilíbrio e mobilidade de Tinetti (EMT) 

Tarefa Pontuação  

Equilíbrio sentado  

Levantar-se da cadeira   

Equilíbrio de pé imediato   

Equilíbrio de pé   

Empurrão suave no tórax  

Equilíbrio com olhos fechados   

Equilíbrio ao girar (360º)  

Equilíbrio com apoio de uma só perna   
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Sentar-se   

Inicio da marcha  

Largura do passo (pé direito)  

Altura do passo (pé direito)  

Largura do passo (pé esquerdo)  

Altura do passo (pé esquerdo)  

Simetria do passo   

Continuidade do passo   

Deslocamento lateral (Linha)  

Estabilidade do tronco  

Base de sustentação  

Pontuação total   

 

7 – Falls Efficacy Scale International (FES-I) 

Actividades Pontuação   

Limpar a casa  

Vestir-se ou despir-se  

Preparar refeições diárias  

Tomar banho   

Ir às compras  

Sentar-se ou levantar-se da cadeira  

Subir ou descer escadas  

Andar pela vizinhança   

Alcançar algum objecto em cima da 

cabeça ou no chão  

 

Atender o telefone antes que acabe de 

tocar  

 

Andar em superfícies escorregadias   

Visitar um amigo ou parente  

Andar num local onde haja multidões   

Andar em superfícies irregulares   

Subir ou descer uma rampa   

Sair para eventos sociais   

Pontuação total   
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Anexo V 

Declaração de consentimento informado  

Considerando a Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial (Helsínquia, 1964; 

Veneza, 1973; Tóquio, 1975; Hong-kong, 1989; Somerset West, 1996 e Edimburgo, 2000) 

 Eu, Abaixo assinado (nome completo), 

_______________________________________________________________

declaro a quem possa interessar que compreendi a explicação que me foi 

fornecida acerca da investigação que se tenciona realizar, bem como do estudo 

que serei incluído. Foi-me dada a oportunidade de fazer as perguntas que 

julguei ser necessárias, e de todas obtive resposta satisfatória.  

 Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da 

Declaração de Helsínquia, a informação ou explicação que me foi prestada 

versou os objectivos, os métodos, benefícios previstos, os riscos potenciais e o 

eventual desconforto. Além disso foi-me afirmado, que tenho o direito de 

recusar a todo o tempo a minha participação no estudo, sem que isso possa ter 

como efeito qualquer prejuízo. 

      Foi-me também explicado que, no final do estudo, os dados serão 

confidenciais, mantendo-se assim o anonimato.  

 Por isso é de minha livre vontade participar neste estudo proposto pelo 

investigador. 

     Braga,_______ de ______________ de 2011  

 ____________________________________ 

   (Assinatura) 

Investigador responsável: 

__________________________ 

(Cláudio José Faria Araújo)  
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Anexo VI 

Diário (Acelerómetros) 

 O aparelho que vai usar a partir de agora é um monitor de actividade. 

Pretende medir a quantidade de movimento que vai efectuar ao longo dos dias 

que o utilizar, sem prejuízo para a sua saúde. Devo por isso usa-lo durante 

todo o dia, colocando-o quando acordar e tirando-o quando se for deitar. Deve 

ser colocado sempre do mesmo lado da cintura e sempre na mesma posição. 

Durante o tempo que utilizar o aparelho, deve realizar a sua vida normal, 

realizando as tarefas normais do seu dia-a-dia. Este aparelho não é à prova de 

água, sendo que quando for tomar banho, nadar ou realizar outra actividade 

que coloque em risco o aparelho, não o pode usar. A seguir encontra-se um 

espaço onde deve colocar os seus dados bem como um quadro onde deve 

anotar sempre que coloca e retira o aparelho. Obrigado pela colaboração e 

compreensão.  

Código de identificação: 

Número do aparelho: 

Data e hora da colocação inicial: 

Data e hora final: 

 

 
 
Dia da 
semana 

Hora que o 
colocou ao 

acordar 

Hora que o 
retirou ao 

deitar 

Só se efectuar uma actividade 
aquática (EX: Banho e nadar) 

Hora que o 
retirou 

Hora que o 
colocou 

Terça-feira     

Quarta-feira     

Quinta-feira     

Sexta-feira     

Sábado      

Domingo      

Segunda-feira     

Terça-feira     

 

             /             /                

             /              / 

       : 

      : 
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Anexo VII  

Tabela de codificação dos idosos 

 

Nome completo Código  Numero de 

Acelerómetro  
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Anexo VIII 

Descrição da versão Portuguesa da escala EMT 

1 – No sentido de avaliar o equilíbrio estático, utilizou-se uma cadeira, solicitou-se ao 

idoso que se sentasse. Iniciou-se a avaliação tendo em conta os seguintes itens e 

respectivas pontuações: 

 ―inclina-se ou desliza na cadeira‖ – 0 

 ―inclina-se ligeiramente ou aumenta a distancia das nádegas ao encosto da 

cadeira‖ – 1 

 ―estável, seguro‖ – 2 

2 – Pediu-se ao idoso que se levantasse da cadeira: 

 ―incapaz sem ajuda ou perde o equilíbrio‖ – 0 

 ―capaz, mas utiliza os braços para ajudar ou faz excessiva flexão do tronco ou 

não consegue à 1ª tentativa‖ – 1 

 ―capaz na 1ª tentativa sem usar os braços‖ – 2 

3 – Avaliou-se o equilíbrio imediato, nos primeiros 5 segundos: 

 ―instável (cambaleante, move os pés, marcadas oscilações do tronco, tenta 

agarrar algo para suportar-se)‖ – 0 

 ―estável, mas utiliza auxiliar da marcha para suportar-se‖ – 1  

 ―estável sem qualquer tipo de ajudas‖ – 2 

4 – Procedeu-se à avaliação do equilíbrio com os pés paralelos: 

 ―instável‖ – 0 

 ―estável, mas alargando a base de sustentação (calcanhares afastados > 

10cm) ou recorrendo a auxiliar de marcha para apoio‖ – 1 

 ―pés próximos e sem ajudas‖ – 2  

5 – Provocaram-se pequenos desequilíbrios com o idoso de pé e os pés próximos (o 

observador empurra-o levemente com a palma da mão, 3 vezes ao nível do esterno): 

 ―começa a cair‖ – 0  

 ―vacilante, agarra-se, mas estabiliza‖ – 1 

 ―estável‖ – 2  

6 – Solicitou-se que fechasse os olhos: 

 ―instável‖ – 0 

 ―estável‖ – 1  
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7 – Pediu-se que caminhasse à volta do observador delimitando uma volta de 360º, 2 

vezes: 

 ―instável (agarra-se, vacila)‖ – 0  

 ―estável, mas dá passos descontínuos‖ – 1 

 ―estável e passos contínuos‖ – 2 

8 – Tentou-se que o idoso efectuasse apoio unipodal, pelo menos 5 segundos, de 

forma estável: 

 ―não consegue ou tenta segurar-se a qualquer objecto‖ – 0 

 ―aguenta 5 segundos de forma estável‖ – 1  

9 – Avaliou-se a forma como se voltou a sentar:  

 ―pouco seguro ou cai da cadeira ou calcula mal a distancia‖ – 0  

 ―usa os braços ou movimento não harmonioso‖ – 1 

 ―seguro, movimento harmonioso‖ – 2  

 

No final desta primeira parte do teste a pontuação máxima para o valor do equilíbrio 

estático é de 16 pontos.  

 Na segunda parte do teste procurou-se avaliar o equilíbrio dinâmico. Marcou-se 

um percurso de 3 metros, solicitou-se ao idoso que, na sua passada normal o 

percorresse, ir e voltar (na volta com passos mais rápidos). Utilizando os seus 

auxiliares de marcha habituais.  

1 – Avaliou-se o inicio da marcha, imediatamente após o sinal de partida: 

 ―hesitação ou múltiplas tentativas para iniciar‖ – 0 

 ―sem hesitação‖ – 1 

2 – A largura do passo (pé direito):  

 ―não ultrapassa à frente do pé em apoio‖ – 0  

 ―ultrapassa o pé esquerdo em apoio‖ – 1  

3 – A altura do passo (pé direito): 

 ―o pé direito não perde completamente o contacto com o solo‖ – 0  

 ―o pé direito eleva-se completamente do solo‖ – 1 

4 – A largura do passo (pé esquerdo):  

 ―não ultrapassa à frente do pé em apoio‖ – 0  

 ―ultrapassa o pé direito em apoio‖ – 1  
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5 – A altura do passo (pé esquerdo): 

 ―o pé esquerdo não perde completamente o contacto com o solo‖ – 0  

 ―o pé esquerdo eleva-se completamente do solo‖ – 1 

6 – Observou-se a simetria do passo: 

 ―comprimento do passo aparentemente assimétrico‖ – 0  

 ―comprimento do passo aparentemente simétrico‖ – 1  

7 – Observou-se a continuidade do passo: 

 ―pára ou dá passos descontínuos‖ – 0  

  ―passos contínuos‖ – 1  

8 – Relativamente à localização do percurso previamente marcado, observou-se:  

 ―desvia-se da linha marcada‖ – 0  

 ―desvia-se ligeiramente ou utiliza auxiliar de marcha‖ – 1  

 ―sem desvios e sem ajudas‖ – 2  

9 – Avaliou-se a estabilidade do tronco:  

 ―nítida oscilação ou utiliza auxiliar de marcha‖ – 0  

 ―sem oscilação, mas com flexão dos joelhos ou coluna ou afasta braços do 

tronco enquanto caminha‖ – 1  

 ―sem oscilação, sem flexão, não utiliza os braços, nem auxiliares de marcha‖ – 

2  

10 – Observou-se a variação da base de sustentação, durante a marcha: 

 ―calcanhares muito afastados‖ – 0  

 ―calcanhares próximos, quase se tocam‖ – 1  

 

Nesta segunda parte do teste a pontuação máxima para o valor de equilíbrio 

dinâmico è de 12 pontos.  

 O valar máximo do teste de Tinetti é de 28 pontos (16 como valor 

máximo do equilíbrio estático e 12 como valor máximo do equilíbrio dinâmico). 

Conforme a versão original (Tinetti, 1986), quanto mais alto o valor, melhor o 

equilíbrio.   

  

 


