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No índice (pág.VI) a seguir ao ponto 2.1.1 - A Aptidão Física no Idoso, 
deveria aparecer o ponto 2.1.1.1 - Conceito de Aptidão Física. 
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Resumo 

O estudo-desenvolvimento de um programa de actividades física e sua influência 

ria aptidão física dos idosos- foi realizado nos lares de acolhimento de casa de Repouso 

de Real e no lar José Luis de Andrade, ambos situados em Santo Tirso. Tem como 

finalidade verificar se o exercício físico tem influência na aptidão física no idoso e se as 

variáveis instituição, sexo e assiduidade influenciam as componentes físicas estudadas. 

Foram estudadas a actividade física e saúde no idoso, actividade física/aptidão 

física e baterias de testes destinadas á avaliação da aptidão física. 

O programa estabelecido, teve a duração de cinco meses com exercícios de 

cinquenta minutos, duas vezes por semana. 

O perfil de aptidão física foi determinado através da bateria de testes Rikli & 

Jones e realizamos três avaliações da aptidão física: uma no inicio; outra no fim e, outra 

após dois meses de ter terminado o programa. 

A amostra foi constituída por cinquenta e oito idosos, sendo vinte e cinco da 

Casa de repouso de real e trinta e três do lar José Luis de Andrade. 

Definimos as seguintes variáveis independentes: força, flexibilidade, 

agilidade/equilíbrio e resistência; e como variáveis dependentes: o sexo, a instituição, a 

assiduidade e o tempo. 

O procedimento estatístico foi feito com base no S.P.S.S.(Satical Package for the 

Social Sciences) para o Windows, versão 10.0. Para o tratamento dos dados foram 

utilizadas as medidas descritivas, média, desvio-padrão, a analise de variância de 

medidas repetidas (GLM Repeated Measures). 

Após a discussão dos resultados, concluímos que, o programa de actividade 

física com a duração de cinco meses e duas horas por semana, não foi suficiente para 

confirmar a sua influência nas componentes de aptidão física. Há no entanto alguns 

dados referentes ás variáveis treino/destreino, assiduidade, o sexo e a instituição que 

têm alguma influência na aptidão física. 

Palavras chave: APTIDÃO FÍSICA ACTIVIDADE FÍSICA IDOSO 
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Abstract 

The study - development of a programme of physical activities and its influence 

in the physical fitness of the elderly - was carried out at the old age homes Repouso de 

Real and José Luis de Andrade, both situated in Santo Tirso. The objective of this study 

is to verify if the physical exercise has any influence on the physical fitness of the 

elderly and whether variables: such as instituition, gender and presence influence the 

physical components studied. 

Physical activities and health were studied in the elderly, physical activity/ 

physical fitness and a series of battery tests were done to establish the degree of 

physical fitness. 

The programme was comprised of fifty-minute exercises that took place twice a 

week, for a duration period of five months. 

The profile of the physical fitness was determined through the battery tests Rikli 

& Jones and three evaluations of physical fitness were carried out: one at the beginning, 

another at the end and yet another two months after the programme ended. 

The sample was made up of fifty-eight elderly people, twenty-five being from 

the old age home Repouso de Real and thirty-three from José Luis de Andrade. 

We defined the following independent variables: strength, flexibility 

agility/balance and resistance; and we defined as dependent variables: gender, the 

instituition, presence and time. 

The statistical procedure was done on the S.P.S.S. (Satical Package for the 

Social Sciences) basis to Windows, 10.0 version. For the detail study we used the 

descriptive measurements, average, standard deviation, the GLM Repeated Measures. 

After discussion of the results, we concluded, that the physical activity 

programme with the duration of five months and two hours per week, was not sufficient 

in order to confirm its influence on physical fitness components. There is, however, 

some data referring to the variables training/detraining, presence, gender and the 

instituition that have a certain influence on physical fitness. 

Key words: PHYSICAL FITNESS/ PHYSICAL ACTIVITY/ ELDERLY. 
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Résumé 

L'étude du - développement d'un programme d'activitées physiques et son 

influence dans les aptitudes physiques des personnes âgées - a été réalisé dans les 

maisons de Repos de Real et de José Luis de Andrade, toutes deux situées à Santo 

Tirso. Cette étude a pour objectifs vérifier si l'exercice physique a des influences sur 

les aptitudes physiques de la personne âgée et si les variables institution, sexe et 

assiduité influencent les composés étudiés. 

Ont été étudiées l'activité physique et la santé de la personne âgée, son activité 

physique/aptitude physique, ainsi que plusieurs testes destinés à l'évaluation de 

l'aptitude physique. 

Le programme établi, s'est déroulé sur une période de cinq mois, avec la 

réalisation d'exercices de cinquante minutes, deux fois par semaine. 

Le profil d'aptitude physique a été déterminé par plusieurs testes Rikli & Jones 

et trois évaluations d'aptitude physique ont été réalisées : une, au début du programme ; 

une, à la fin et une dernière deux mois après la conclusion du programme. 

L'échantillon a été constitué par cinquante-huit personnes âgées, vingt-cinq 

desquels de la maison de Repos de Real et trente- trois de la maison de repos José Luis 

de Andrade. 

Nous avons défini les variables indépendantes suivantes : la force, la flexibilité, 

l'agilité/équilibre et la résistance ; comme variables dépendantes, nous avons défini : le 

sexe, l'institution, l'assiduité et le temps. 

Le traitement statistique a été fait selon le S.P.S.S.( Satical Package for the 

Social Sciences) pour le Windows, version 10.0. Pour traiter les données nous avons 

utilisé les mesures descriptives, moyenne, détour-padron, l'analyse de la variabilité des 

mesures répétées (J.L.M. Repeated Mesures). 

Après la discussion des résultats, nous avons conclut que le programme 

d'activité physique, avec une durabilité de cinq mois a raison de deux heures par 

semaine, ne nous donne pas la confirmation de son influence dans les composés de 

l'aptitude physique. Il y a, cependant, quelques donnés relationnés, avec les variables : 

l'entraînement/des entraînement, l'assiduité, le sexe et l'institution , lesquels ont une 

certaine influence sur l'aptitude physique. 

Mots-cléfs : APTITUDE PHYSIQUE/ ACTIVITE PHYSIQUE/ PERSONNE 

AGEE 
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1 Introdução 

Desenvolvimento de um programa de actividade física e sua influência na 

aptidão física dos idosos, é um estudo que está inserido no programa do Mestrado 

Europeu da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade 

do Porto, no ano lectivo de 2001/02. 

A opção por este tema -actividade física nos idosos- deve-se ao facto de parte da 

nossa actividade profissional se desenvolver nesta área e ser uma das grandes 

preocupações da actualidade, o envelhecimento da população em geral e dos paises 

desenvolvidos em especial. 

Pelo menos durante a primeira metade do séc.XXI, as populações da maior parte 

das sociedades tecnologicamente avançadas vão continuar a envelhecer. A idade média 

das populações será mais velha, a percentagem das populações acima dos 65 anos vai 

aumentar substancialmente e o número absoluto de pessoas com idade mais avançada 

será maior (Haskell, 1996). 

A população portuguesa está também cada vez mais envelhecida. No período 

compreendido entre 1960 e 1991 a população com mais de 65 anos passou em 

percentagem de 8% para 13,6%, e as projeções indicam que em 2010 poderão ser de 

17,6% da população total. O grupo de idosos com mais de 75 anos duplicou em apenas 

três décadas. No mesmo período compreendido entre 1960 e 1991, a percentagem de 

pessoas com 80 anos ou mais passou de 1,2% para respectivamente 2,6% da população 

total (Mota, 1999). A nível mundial, e de acordo com as ultimas projeções da 

Organização Mundial de Saúde, (1998), no ano de 2025 haverá mais de 800 milhões de 

pessoas com idade superior a 65 anos (Sardinha & Batista, 1999). 

Ao longo do século XX conseguiu-se controlar a maioria das doenças 

infectocontagiosas, carências nutricionais, com uma consequente longevidade acrescida. 

Como tal, as doenças degenerativas tornaram-se cada vez mais um dos problemas de 

saúde como por exemplo: cegueira, surdez, artrite, osteoporose, diabetes, hipertensão, 

doenças do coração, incontinência e fragilidade física, cancro, arteriosclerose, enfisema, 

cirrose do fígado. O viver mais tempo mas ter que enfrentar todas estas doenças torna 

questionável se a vida pode ser gozada de uma maneira plena quando sujeita a 

condições mórbidas (Spirduso, 1995). 
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Daí, um objectivo prioritário importante em providenciar um sistema de saúde 

para uma população que envelhece, é incluir estratégias que possam influenciar a 

qualidade de vida em geral (Haskell, 1996). 

A maioria das pessoas acha que uma vida longa sem saúde e mobilidade física, é 

indesejável. No entanto muita gente vive os seus anos terminais num estado de pouca 

qualidade de vida (morbilidade) e completa dependência física e uma saúde fraca 

(Spirduso, 1995). 

Por exemplo, nos Estados Unidos num estudo levado a cabo por Manton & 

Soldo, (1993), dos 73 milhões de pessoas acima da idade de 70, um total de 39,4% 

estão limitados, 7,4% não são capazes de manter a sua casa ou tomar conta de si 

próprios, 13,6% estão limitados na quantidade e no tipo de trabalho de casa que podem 

fazer e na possibilidade de tomarem conta de si próprios, e 18,4% estão limitados numa 

actividade que não é fundamental. Das pessoas com mais de 75anos, 7,3 milhões têm 

limitações funcionais, com 75% destas consideradas severas. Até na facha etária 65-69, 

45,4% têm algumas limitações funcionais (Haskell, 1996). 

A aptidão física, é a base para a concretização de actividades do quotidiano, tais 

como alimentação, cuidados de higiene, vestir-se, andar, bem como tarefas relacionadas 

com o nosso trabalho, como por exemplo levantar pesos, escrever, alcançar, como 

também nas actividades recreativas. Logo uma actividade física sistemática pode 

aumentar substancialmente a qualidade de vida dos idosos, podendo proporcionar uma 

capacidade física que permita continuar a participar na maioria das experiências 

enriquecedoras das suas vidas, bem como proporcionar benefícios nas dimensões 

cognitiva, emocional e social (Spirduso, 1995). 

As mulheres e os idosos parecem ser particularmente susceptíveis a 

incapacidades de aptidão física músculo-esquelética, as quais podem originar uma 

deterioração no estado de saúde. Programas de intervenção elaborados para dar ênfase à 

aptidão física músculo-esquelética tem sido eficientes em melhorar vários indicadores 

do status de saúde (Gledhill, 2001). 

Warburton, et al.(2000), concluíram que níveis mais elevados de aptidão física 

músculo-esquelética estão associados com um status de saúde mais elevado, e níveis 

baixos de aptidão física estão associados a um status de saúde mais baixo. 

Tendo em conta que pesquisas epidemiológicas indicam que a actividade física 

decresce com a idade (Stephens & Caspersen, 1994) e o facto das ultimas tendências 
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demográficas apontarem num acentuado envelhecimento da população, é premente o 

fomento da actividade física nesta população. 

No entanto surge um contra-senso, pois os segmentos da população tipicamente 

caracterizados como sedentários são os idosos, mulheres, aqueles que vêm de minorias 

étnicas, tem salários mais baixos e educação fraca e aquelas que têm maior 

probabilidade para ter incapacidades ou doenças crónicas (Tudor-Locke & Myers, 

2001). 

A situação dos idosos a viverem em instituições ainda se torna mais grave em 

comparação com os idosos a viverem na comunidade, visto os níveis de actividade 

física serem mais baixos nos primeiros. Por exemplo, (Henry et ai, 2001), num estudo 

comparativo que desenvolveram, entre idosos a viverem em instituições e idosos a 

viverem na comunidade chegaram a conclusão que os níveis de actividade física eram 

bastante inferiores nos idosos a viverem em instituições de acolhimento. 

Mais preocupante se torna a situação, se pensarmos que nos paises em 

desenvolvimento, os idosos vivendo em famílias extensas estão gradualmente a serem 

colocados em lares, e que as oportunidades que lhes são proporcionadas por estas 

instituições de terem um estilo de vida activo são limitadas (Henry et ai., 2001). 

Tendo em conta que todos os estudos acerca da actividade física parecem 

reconhecer que esta não pode ser estudada isoladamente, mas que corresponde a um 

elemento, entre outros, de um estilo de vida individual (Mota, 1992). Pela complexidade 

do assunto o nosso estudo centrar-se-á nos idosos de duas instituições de acolhimento 

com características diferentes, quanto ao nível das instalações, equipamentos e á 

qualidade socioeconómica dos seus utentes. 

Propomo-nos fazer um estudo de avaliação da aptidão física dos idosos antes, no 

fim e após paragem do programa de actividade física e comparar os diferentes valores. 

Pretendendo fundamentalmente com estas avaliações confirmar ou infirmar se a 

actividade física, ao longo de determinado tempo influenciou a aptidão física. 

Pretendemos também, sensibilizar os idosos e as instituições de acolhimento 

para a importância da prática de actividades físicas para o seu bem estar físico e 

psíquico e em suma na melhoria da sua qualidade de vida. 

Neste sentido, os objectivos do presente estudo são: 

i) realizar um programa de actividade física em idosos de duas instituições 

de acolhimento; 
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ii) verificar se o exercício físico programado tem influência na aptidão 

física; 
iii) comparar os níveis de aptidão física com o treino e destreino; 
iv) saber se o sexo, instituição e assiduidade têm influência nas componentes 

de aptidão física; 
v) sensibilizar os idosos e as instituições para a importância do exercício 

físico na melhoria da aptidão física; 
vi) cumprir um dos conteúdos programáticos do Mestrado Europeu em 

actividade física para a terceira idade; 
vii) aprofundar os nossos conhecimentos na problemática dos idosos. 



2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Actividade Física e Saúde no Idoso 

A mecanização e a automatização, comunicação e transporte rápido , a utilização 

de computador e televisão tem abolido a necessidade de ocupações vigorosas e 

desencorajado o envolvimento de actividades físicas nos tempos livres. Sabe-se que a 

actividade física resulta numa melhoria da aptidão física e favorece a longevidade, 

resultados estes que nos deveriam encorajar a ser mais activos (Paffenbarger & Lee, 

1996; Haskell, 1996). 

Com o envelhecimento progressivo da população, a necessidade de se encontrar 

estratégias para manter um bem-estar mental e físico nos idosos surge como 

fundamental. Tem havido muitas sugestões de benefícios para a saúde de estilo de vida 

activo nos idosos. Estes incluem uma regulação do peso corporal, saúde em geral e 

aptidão física e coronária (Henry et ai, 2001). 

Em Portugal, e á semelhança de outros Paises, temos vindo a tornar-nos uma 

sociedade dependente dos cuidados de Saúde e não de prevenção, apesar da evidencia 

da importância dos estilos de vida. Verifica-se que as despesas com os cuidados de 

Saúde triplicam entre 1975 e 1996 (I.N.E., 1999). 

O estilo de vida tem vindo a ocupar um lugar cada vez de maior importância em 

relação á saúde e à qualidade de vida dos indivíduos (Bouchard et ai., 1990). Neste 

sentido, a actividade física e o desporto deverão ser vistos, na sua maior abrangência, 

como parte de um estilo de vida (Sankiahor et ai., 1999). 

A actividade física é um elemento obrigatório de abordagem multidisciplinar 

pois varia com a idade, o sexo, o estado de treino e um considerável numero de factores 

ambientais, sociais, culturais e psicológicos (Bouchard et ai., 1988). Os estudos têm 

procurado verificar a variação dos níveis de actividade física de acordo com o sexo, a 

idade, a raça, a origem étnica, o estatuto socioeconómico as características psicológicas, 

a condição física e a saúde dos indivíduos (Bouchard et ai., 1988; Salis et ai., 1992). 

Manter a saúde e adiar as doenças crónicas são uma grande prioridade da nossa 

sociedade cada vês mais envelhecida, é nesta sequência que se torna muito importante 

perceber o contributo especifico do exercício físico para aquisição de um estilo de vida 

saudável e independente para um maior numero de pessoas possível (Spirduso, 1994). 
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A preocupação principal dos sujeitos e dos profissionais de saúde é que 

aumentando a expectativa de vida, os períodos de morbilidade associados com a fase 

final da vida serão aumentados (Henry et ai., 2001). 

Cada vez mais a atenção está a ser dada ao papel da actividade física e exercício 

para melhorar e manter a saúde e realçar tanto o funcionamento físico como cognitivo 

(Curtis et ai. 2000). Estudos em adultos idosos activos sugerem que a actividade pode 

atenuar muito dos declínios em vários domínios da função física (Hughes et ai.,2001). 

No entanto, durante os últimos anos os avanços na tecnologia têm continuado a 

reduzir a energia dispendida diariamente com tarefas ocupacionais para muitas pessoas. 

Mais preocupante se torna a situação no caso especifico dos idosos, pois alguns estudos 

demonstram uma redução dos níveis de actividade física á medida que a idade aumenta 

(Hunter et ai., 2000, 2001). 

Apenas e que seja do nosso conhecimento, Curtis et ai., (2000), no estudo que 

desenvolveram obtiveram resultados que contradizem as ideias habituais de uma relação 

inversa entre a idade e o nível de actividade física e também o estudo de Ulijaszek, 

(2001), realizado na Ilhas Cook, verificou que o declínio na actividade física com o 

aumento da idade em sociedades em fase de modernização não ocorre de uma forma 

uniforme. 

No entanto, muitas mulheres e homens que chegam aos 60, 70 e 80 estão livres 

de uma doença especifica que ameaça ou pode ameaçar a vida, mas estão a sofrer as 

consequências de anos de inactividade física, má nutrição, e outros hábitos negativos 

para a saúde. A par das várias doenças crónicas degenerativas, muitas das quais 

contribuem para uma redução da actividade física habitual, hábitos fracos adquiridos 

durante anos ou décadas contribuem significativamente para aumentar a incapacidade, 

perda de independência e uma qualidade de vida reduzida (Haskell, 1996). 

Vários estudos epidemiológicos mostraram que a inactividade física está 

correlacionada com declínio funcional, tanto quanto vinte a trinta por cento de 

possibilidades mais altas de declínio sobre dois anos (DiPetro, 1996). 

De maneira geral a qualidade de vida é melhor representada pela satisfação 

adquirida ao executar tarefas, manter uma capacidade funcional, e o alivio de sintomas 

de doenças crónicas (Paffenbarger & Lee, 1996). 

No entanto a qualidade de vida do idoso está dependente da sua capacidade de 

realizar as suas tarefas quotidianas (Cunningham et ai., 1993). A actividade Física 

poderia surgir assim como forma de apoiar a realização das suas tarefas diárias. 
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Segundo Okuma, (1998), a prática regular e sistemática de actividade física 

aumentam ou mantém a aptidão física de idosos, e tem entre outros o potencial de 

melhorar o bem estar funcional. 

Por exemplo no que se refere à força, verifica-se uma perda gradual na área 

muscular de forma consistente com o avanço da idade verificando-se no entanto, depois 

dos 50 anos um aceleramento deste ritmo de perda de forma significativa. A força 

muscular diminui em 15% por década na 6a e 7a década de vida, e aproximadamente 

30% depois (Mazzeo &Tanaka, 2001). 

A força muscular pode apresentar alterações decrescentes com a idade de forma 

a que determinada actividade se torne cada vez mais difícil de fazer, pois a capacidade 

para fazer trabalho doméstico diário, relacionado com trabalho e actividades de lazer é 

determinada em parte pela capacidade geradora de força dos músculos esqueléticos 

(Hughes et ai. 2001). A magnitude da perda de força relacionada com a idade, pode ser 

ultrapassada pelo exercício. No entanto esta variação pode variar consideravelmente: 

como resultado de diferenças de idade, de exercícios prévios, dos músculos estudados, 

do modo e da intensidade de treinamento, do método de medição da força e do tipo e 

duração do treino (Marks, 1992). 

No que se refere á coordenação o exercício físico melhora a qualidade 

coordenativa, o que é bastante importante já que com a idade a deterioração da 

representação motora e as alterações evidenciadas no sistema muscular diminuem em 

muito esta capacidade. Também com o envelhecimento o equilíbrio estático e dinâmico 

começa a estar comprometido, possivelmente contribuindo alterações degenerativas da 

coluna vertebral, a diminuição da força dos membros inferiores e problemas de visão 

(Spirduso, 1995). 

As melhorias na resisitencia, força, e mobilidade que se conseguem através de 

um programa de actividade física podem ter um impacto importante para a capacidade 

individual de se manter independente na comunidade, para uma população incapacitada 

como a nossa (Rubenstein et al.,2000). Neste sentido, os adultos idosos mantêm a sua 

independência, aumentam os níveis de actividade física espontânea e participam de 

forma livre em actividades associadas com a vida diária (Mazzeo & Tanaka, 2001). 

Constata-se, ainda, que o bem estar decorrente da actividade física não se reflète, 

apenas, ao nível dos benefícios físicos e fisiológicos,relacionados com a saúde, mas 

também beneficia a sociedade, económica e socialmente (Mahon & Searle, 1994). Sem 

duvida que uma sociedade com idosos mais saudáveis ou seja fisicamente activos 
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acarreta grandes benefícios sociais pois para alem de gastarem menos dinheiro com a 

sua saúde, trazem grandes benefícios para as pessoas que com eles convivem, e para os 

familiares que deles gostam. 

Mesmo idosos fragilizados podem com múltiplas incapacidades, podem 

beneficiar a sua capacidade funcional com exercício físico gradual (Young & Dinan, 

1994). Por exemplo, os estudos de Rubenstein et ai., (2000), sugerem que a actividade 

física aumentada mesmo em idosos cronicamente incapacitados, susceptíveis a quedas, 

estava associada com valores de queda reduzida quando ajustada ao nível de actividade. 

No quadro seguinte, apresentamos os benefícios de saúde que podem ser obtidos 

com actividade física regular: 

Quadro 1 : benefícios para a saúde da actividade física regular (adaptado de American College of Sport Medicine, 
2001)  

Assunto/ Questão Saúde Benefícios de Actividade. Física 
Saúde Cardiovascular 

Obesidade 

Lipoproteínas/Intolerância 

Osteoporose 

Melhora a performance do miocárdio. 
Aumenta o volume diastólico. 
Aumenta a contractibilidade do Músculo do 
coração. 
Reduz contracções ventriculares prematuras. 
Melhora o perfil lipído do sangue. 
Aumenta capacidade aeróbica. 
Reduz tensão diastólica. 
Melhora resistência. 

Diminui tecido adiposo abdominal. 
Aumenta massa muscular magra. 
Reduz percentagem de gordura corporal. 

Reduz lipoproteínas de baixa densidade De 
Glicose. 
Reduz colesterol/lipoproteína de densidade muita 
baixa. 
Reduz triglicerídos. 
Aumenta lipoproteínas de alta densidade. 
Aumenta tolerância de glicose. 

Desacelera declínio em densidade óssea 
mineral. 
Aumenta densidade óssea. 

Bem-estar Psicológico Melhora percepção de bem estar e felicidade. 
Aumenta níveis de catecolaminas, noradrenalina e 

serótonina. 

Fraqueza muscular e Capacidade funcional Reduz o risco de invalidez músculo- esquelética. 
Melhora força e flexibilidade. 
Reduz o risco de quedas devido à força aumentada. 
Reduz o risco de fracturas. 
Aumenta o tempo de reação. 
Sustenta perfusão cerebral e cognitiva.  
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Verificamos pela leitura do quadro os benefícios para a saúde, da actividade 

física regular, que se reflète ao nível de todos os sistemas orgânicos e também a nível 

psicológico. 

No entanto e como vimos anteriormente a pratica desportiva encontra-se muitas 

vezes distanciada dos idosos, agravando-se muito mais no caso dos mesmos estarem 

institucionalizados. Os idosos são também aqueles grupos de indivíduos que tem os 

níveis de aptidão física mais baixos quando comparados com os outros grupos de idade. 

Esta constatação é verificada por exemplo no estudo de Rikli & Jones, (1999b). 

Torna-se mais urgente a implementação de programas de actividade física nos 

lares tendo em vista os baixos níveis de aptidão física verificados nos mesmos quando 

comparados com os idosos a viverem na comunidade (Schroeder et ai., 1998). 

Assim, os benefícios para a saúde podem ser retirados de actividades simples ou 

moderadas como caminhar, e em termos percentuais a resposta ao treino pode ser tão 

boa como em indivíduos mais novos(Shephard, 1993). 

Por exemplo os estudos de Hagberg, (1990), entre outros, mostraram claramente 

que a partir de uma actividade física de intensidade moderada, surgem efeitos positivos 

a curto prazo na saúde, tais como a tensão arterial, tolerância a glucose e nível de 

lipoproteínas. No entanto relativamente aos efeitos a longo prazo na saúde, tais como 

doenças cardiovasculares ou mortalidade, os dados tem sido muito menos conclusivos. 

Presume-se, no entanto que é a quantidade total de actividade física durante o 

dia que é importante. O menos importante é a duração de uma única sessão de 

actividade. A ideia que sessões intermitentes e esporádicas de actividade serão um 

estimulo adequado para melhorar a saúde vem de várias fontes (Haskell, 1996). Desde 

que a quantidade acumulada de exercício exceda os 30 minutos, vai conferir um 

benefício significativo para a saúde (Mazzeo & Tanaka, 2001). 

Todavia, continuamos incertos relativamente á intensidade óptima, à frequência 

e á duração da actividade física, no entanto a exortação de Blair & Connelly, (1996), é 

bastante pertinente pois diz que "Pouco exercício seja melhor que nenhum, ao passo que 

mais exercício é melhor que pouco". 

O que podemos dizer neste momento é que a quantidade e qualidade de 

exercício necessário para haver benefícios de saúde importantes diferem da qualidade e 

quantidade necessárias para produzir ganhos significativos na aptidão física. Para os 

idosos tem-se tornado mais importante fazer actividade física para promover a saúde e a 
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capacidade funcional antes do que a aptidão física. Níveis moderados de actividade 

física podem conferir benefícios significativos para a saúde, no entanto esta actividade 

deve ser executada frequentemente para prolongar e manter estes efeitos benéficos. 

(Mazzeo & Tanaka, 2001). 

2.1.1 A Aptidão Física no idoso 

2.1.1.1 Conceito de Aptidão Física 

O conceito Aptidão Física, refere-se a determinada quantidade de atributos que 
um indivíduo possui e/ ou utiliza para realizar determinada tarefa motora durante a 
execução de actividade física. Aptidão Física é a capacidade do corpo em responder e/ 
ou adaptar-se a determinada exigência física e stress resultante do esforço físico 
(American College of Sports Medicine, 1993). 

O quadro seguinte apresenta algumas definições de aptidão física: 

Quadro 2: Definições de Aptidão Física. (Adaptado de Barbanti, 1990)  
Entidade/autor Definição  
Conselho do presidente para a Aptidão Física e "A capacidade de executar tarefas diárias com vigor 

esportes dos Estados Unidos (1971) e vivacidade, sem fadiga excessiva e com ampla 

energia para apreciar as ocupações das horas De 

lazer e para enfrentar emergências imprevistas." 

Clark (1980) 

Nieman, (1986) 

"Então a aptidão física é a capacidade de durar, de 

continuar, de resistir ao stress, de persistirem em 

circunstancias difíceis onde uma pessoa destreinada 

desistiria. A aptidão física é o oposto de estar 

fatigado com esforços ordinários, de falta de 

energia para realizar as actividades da vida com 

entusiasmo, tornando-se exaustos em esforços 

exigentes e inesperados É uma qualidade positiva, 

estendendo de uma escala da morte até.... uma vida 

abundante." 

"Aptidão física é um estado dinâmico de energia e 

vitalidade que permite a cada um não apenas 

realizar as tarefas diárias, as ocupações ativas das 

horas de lazer e enfrentar emergências 

imprevisíveis sem fadiga excessiva, mas também 

ajuda a evitar doenças hipocinéticas, enquanto 
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funcionando no pico da capacidade intelectual e 
sentindo uma alegria de viver." 

Patê (1988) "...estado caracterizado por uma capacidade de 
executar atividades diárias com vigor e 
demonstração de traços e capacidades associados 
com o baixo risco de desenvolvimento prematuro 
das doenças hipocinéticas." 

(Barbanti, 1990) "A aptidão física relacionada à saúde mede a 
qualidade da saúde que pode ser representada ao 
longo de um continum em que em um extremo o 
individuo estaria doente, acamado, com nenhuma 
possibilidade de fazer qualquer atividade, e do 
outro, ele estaria com uma saúde óptima, com 
grande capacidade funcional, em todos os aspectos 
da vida. Nós oscilamos dentro desse continum." 

De acordo com Rowland (1990), no passado, a imagem da aptidão física 

prendia-se com a noção de virilidade e com o corpo musculado, actualmente é tida com 

um estado geral de prontidão motora e bem-estar, orientado para as questões 

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

performance desportivo- motora. 

Num trabalho de revisão bibliográfica realizado por Junior (1991), sobre 

exercício e promoção da saúde, este afirma que "a aptidão física como referência 

fundamental da educação física manifestou-se segundo duas tendências: a) através de 

aspectos da aptidão física relacionados a habilidades; ... b) através da aptidão física 

relacionada à saúde ". 

Segundo, Lemmink, (1996), aptidão física motora nos idosos pode ser definida 

como o grau de comando que os idosos têm sobre as características motoras (aptidão 

motora) que são necessárias para executar e suster actividades motoras da vida diária. 

"A aptidão física é definida como sendo a capacidade fisiológica para executar 

actividades normais do dia a dia sem mostrar fadiga e de forma segura e independente." 

(Rikii & Jones, 1999b). 

Tendo em conta os vários conceitos de aptidão física, nomeadamente no idoso, 

sabemos, através da experiência e conhecimentos adquiridos, que ela é um bem a 
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procurar manter ou melhorar, através de ensinamentos e exercícios dirigidos á 

população alvo. 

Pensamos que a maioria dos idosos que se encontra em lares de acolhimento, 

tem algumas componentes de aptidão física diminuídas, por isso, devemos investir na 

sua recuperação, para que, tanto quanto possível possa realizar as actividades da vida 

diária, de lazer e defender-se de situações imprevistas ao longo do máximo de tempo, 

pois, só assim, a sua vida terá qualidade e vontade de ser vivida. 

2.2 Baterias de Testes destinadas à avaliação da aptidão física 

A avaliação da aptidão física (baseada em campos) tem uma longa tradição, 

particularmente para crianças na escola (American Alliance for health, 1976), mas e em 

consequência de uma prova crescente dos benefícios da saúde e aptidão física 

adquiridos através da actividade física, testar a aptidão física em adultos no campo tem 

vindo a ser cada vez mais popular como instrumento para estimular actividade física em 

populações vastas (Oja & Tuxsworth, 1995; Rikli & Jones, 1999).^ 

Com o aumento da taxa de envelhecimento da população, os objectivos do 

sistema de saúde para os idosos estão a direccionar-se de diagnostico e cura para a 

manutenção de uma vida independente (Schroeder et ai., 1998). 

Vários gerontologistas são da opinião que a compreensão do ciclo temporal da 

velhice está longe de ser aperfeiçoada até que medidas mais precissas sobre aptidão 

física sejam desenvolvidas (Rikli & Jones, 1997; Chodzko-Zaijko, 1996). Assim, tem 

sido dada especial atenção ao desenvolvimento de ferramentas apropriadas para avaliar 

a fisiologia (ex: força, resistência, flexibilidade, agilidade, equilíbrio) nas actividades do 

dia-a-dia (Rikli & Jones, 1999b). 

Por exemplo, o funcionamento físico dos idosos pode ser categorizado como 

uma hierarquia de cinco níveis de funcionalidade: os fisicamente dependentes, 

fisicamente fracos, fisicamente independentes, fisicamente bem ou em boa forma e por 

ultimo os de elite (Spirduso, 1995). 

Porque medir a aptidão física é essencial para fornecer uma base de trabalho 

para avaliar e prescrever exercício, há um interesse considerável em desenvolver 

procedimentos em testes capazes de criar/ fornecer informação de confiança que poderá 

fornecer informação e vocabulário geral para investigadores e praticantes (Capranica et 

ai., 2001). 
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Uma vez que as avaliações da aptidão física conduzidas sobre a população em 

geral são para objectivos relacionados com a saúde, tomou-se este o foco das baterias de 

avaliação de aptidão física em geral, e a interpretação dos resultados associados. Ao 

mesmo tempo, provas consideráveis acumulam-se relativamente aos benefícios de saúde 

que derivam de uma actividade física de intensidade moderada- uma intensidade que 

não é provável resultar em níveis mais elevados de aptidão física (Gledhill, 2001). 

Avaliar e monitorizar aspectos de aptidão física relacionada com a saúde é 

proposto ser um instrumento efectivo para promover actividade física regular que 

influencia a saúde. Neste contexto, registos repetidos de aptidão física devem reflectir a 

alteração nos padrões da actividade física de uma pessoa (Suni et ai., 2001). 

Existem várias baterias de testes destinadas à avaliação da aptidão física dos 

idosos. Van Heuven et ai., em (1994), desenvolveram uma bateria de testes para idosos, 

na Universidade de Groningen, com o intuito de ser utilizada em pessoas saudáveis com 

mais de 55 anos,permitindo analisar a relação existente entre aptidão física, actividade 

física saúde e actividades do dia-a-dia e avaliar os efeitos dos programas de actividade 

física. 

Esta bateria de testes conta com os seguintes factores e respectivos testes: 

Quadro 3: Bateria de testes de Aptidão tísica de Groningen 
Factores Testes 
a) Destreza manual Transferência de blocos. 

b) Tempo de reacção Teste de tempo de reacção. 

c) Equilíbrio Equilíbrio numa prancha. 

d) Flexib. de tronco/M. Inferiores Sentado e alcançar. 

e) Flexib. de ombros Teste de flexib. de ombros. 

f) Força isométrica da mão Dinamômetro manual. 

g) Força isométrica do quadricípede femural Quadrisotester 

Endurance para andar teste da marcha. 

Percepção da Ap. Física Questionário de Ap. Física. 

Esta bateria apresenta no entanto algumas desvantagens, pois o teste de sentado 

e alcançar, é muito difícil de realizar já que muitos idosos apresentam muita dificuldade 

em se sentar com os membros inferiores em extensão completa. Acrescente-se a este 

facto, a realização do teste de equilíbrio ser também de muito difícil realização por parte 

dos mesmos idosos, pois subir para uma plataforma que não está em apoio total no chão 

e aguentar lá trinta segundos é uma tarefa quase impossível para muitos idosos. 
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Vogelaere (1995), desenvolveu a bateria "Adapted Level of Functional Fitness 

Test" - ALFFE para idosos, a qual pode ser aplicada em qualquer espaço, requerendo 

um mínimo de equipamento. Para além de avaliar a aptidão física, esta bateria apresenta 

uma técnica de avaliação do perfil psicomotor. 

Quadro 4: Bateria"Adapted Level of functional fitness test"- ALFFE(adaptado de Vogelaere. 1995) 
Componentes testes 
Composição corporal Biometry -

Agilidade Psychomotor test 

Endurance 6 min walk 

Flexibilidade inferior e superior Sit& reach 

Força Grip strength 

Equilíbrio Psychomotor test 

Coordenação Soda pop 

Psychomotor test Tempo de reacção 

Psychomotor test Agilidade global 

Em 1996, surge uma nova bateria de testes de aptidão física para idosos com 

idade igual ou superior a 60 anos com testes idênticos ás tarefas e ou actividades que os 

idosos realizam no seu dia-a-dia, desenvolvida pela AAHPERD, the AAHPERD 

Functional Fitness Assessement. 

Esta bateria de testes contempla as seguintes componentes e respectivos testes: 

Quadro 5: bateria de testes de Aptidão Física da AAHPERD (adaptado de Osness, 1996) 
Componentes testes 
a) Flexibilidade Teste modificado do sentado e alcançar. 

b) Agilidade/Equilíbrio Dinâmico Teste dos cones 

c) Coordenação Teste do Soda-Pop 

d) Força/Endurance Muscular Flexão do cotovelo 30" 

e) Aptidão Cardio-Respiratória Marcha da Meia Milha 

Esta bateria apresenta algumas limitações, como por exemplo não inclui uma 

medida de força muscular dos membros inferiores, o teste de meia milha é um teste 

impossível de realizar por muitos idosos por-ultimo o teste de flexibilidade em que os 

idosos teriam de se sentar com os membros inferiores em completa extensão é quase 

impossível de realizar pelos mesmos. 
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Rikli & Jones, em (1998), no centro de Ruby da Universidade de Fullerton no 

Estado da Califórnia desenvolveram um teste de Aptidão física (Functional Fitness 

Test-FFT) que se baseia em sete itens. Estes permitem avaliar os seguintes componentes 

da aptidão física: resistência aeróbica, força e resistência muscular, flexibilidade 

corporal, agilidade e equilíbrio dinâmico. 

O quadro seguinte contem os testes que medem a respectivas componentes da 

aptidão física: 

Quadro 6: Bateria de testes de Aptidão física. The Functional Fitness Test (Rikli & Jones. 1999a). 
Componentes da aptidão física Teste 
Força dos Membros Sup. Flexão do antebraço 

Força dos Membros Inf. 30s Levantar e Sentar 

Flexibilidade dos M. Inf Sentado e alcançar 

Flexibilidade dos M. Sup. Alcançar atrás das costas 

Resistência Aeróbica Andar 6 minutos 

Agilidade Motora/Equilíbrio dinâmico Sentar/Andar2,44m/Sentar 

índice de Massa corporal Estatura e Peso 

Esta bateria consegue abranger a quase totalidade dos idosos no sentido de 

permitir a avaliação dos parâmetros físicos dos que se encontram desde uma margem 

próxima de fragilidade até uma condição de boa aptidão, através de uma simplificação 

da bateria de testes já existentes. 

Nesta bateria nota-se uma simplificação na realização de alguns testes. Por 

exemplo no teste de resistência aeróbica, o idoso não tem que cumprir nenhuma 

distância estipulada, ou seja ao seu próprio ritmo terá que caminhar 6 minutos. Em 

relação ao teste de flexibilidade dos membros inferiores, a dificuldade de sentar no chão 

com os membros inferiores em extensão é eliminada, já que nesta bateria este teste é 

feito sentado numa cadeira. 

Neste teste, a definição de aptidão física, descreve uma relação progressiva entre 

parâmetros físicos, desempenho funcional e metas de actividade, em que as actividades 

são por exemplo: necessidades pessoais, fazer compras, viajar,etc, as quais requerem 

uma reserva adequada no desempenho funcional (andar, subir escadas, levantar, 

alcançar), necessitando de uma reserva adequada de parâmetros físicos como por 

exemplo, força muscular, resistência, flexibilidade, velocidade, agilidade e equilíbrio 

como também um óptimo ou pelo menos manejável índice de massa corporal. 
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Neste sentido os artigos apropriados dos testes de aptidão física, segundo os 

mesmos autores referenciados anteriormente, seriam aqueles que reflectem os atributos 

fisiológicos dos dados que apoiam o funcionamento de comportamentos necessários 

para o desempenho das actividades quotidianas (Quadro 7). 

Quadro 7: Testes de Aptidão física / Actividades Quotidianas (adaptado de Rikli & Jones, 1999 a) 

Teste actividades quotidianas 
Levantar da cadeira 

Flexão do antebraço 

Andar 6 minutos 

Sentar e alcançar 

Alcançar atrás das costas 

Sentar/andar2,44/sentar 

índice de massa corporal 

levantar-se de uma cadeira, sair de um comboio ou 

carro 

tarefas domesticas, erguer uma mala, carregar 

compras 

excursões a pé Viajar 

andar mal, risco de quedas (vários autores) 

alcançar atrás das costas, fechar um fecho, por 

roupa por cima cabeça, pentear a cabeça, tirar a 

carteira ou soutien, lavar as costas 

levantar-se de um assento, ir á casa de banho, fazer 

qualquer coisa na cozinha 

valores entre 20 e 25(embora ainda não está claro): 

maior mobilidade e risco diminuído para doenças 
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3 Material e Métodos 

3.1 Caracterização da amostra 

A amostra para o estudo foi colhida num universo de 140 idosos de duas 

instituições de acolhimento do concelho de Santo Tirso: Casa de Repouso de Real (n= 

25) e lar José Luis de Andrade (n=33), com idades compreendidas entre os 54 e 91 

anos, sendo 16 do sexo masculino e 42 do sexo feminino (Quadro 8). 

Quadro 8: Caracterização da amostra 
N Min. Máx. X SD 

Casa de 
Repouso de 
Real 

idade 25 57 anos 90 anos 78,4 anos 6,3 anos Casa de 
Repouso de 
Real 

peso 25 45 Kg 77 Kg 59,1 Kg 8,6 Kg 
Casa de 
Repouso de 
Real altura 25 1,38 m 1,67 m 1,54 m 0,88 m 
José Luis de 
Andrade 

idade 33 54 anos 91 anos 75,8 anos 11,1 anos José Luis de 
Andrade peso 33 37,5 Kg 103 Kg 65,4 Kg 14,1 Kg 
José Luis de 
Andrade 

altura 33 1,36 m 1,76 m 1,55 m 0,10 m 

Solicitamos certificação médica de que os idosos estavam em condições de 

saúde para realizarem os testes de aptidão física e consequente programa. 

A estratégia de seleccionarmos as duas instituições, foi, por um lado conseguir 

uma amostra mais representativa e por outro comparar as variáveis em estudo de acordo 

com as características de cada instituição. 

Caracterizamos a instituição- casa de Repouso de real- como a melhor equipada 

física e tecnicamente, em recursos humanos e nos serviços hoteleiros. Por isso com 

onerários mais elevados, para idosos com uma situação socioeconómica mais elevada. 

A outra instituição-Lar José Luis de Andrade- de menores recursos e como tal 

menos onerosa e para idosos de situação socioeconómica mais baixa. 

3.2 Avaliação da aptidão física 

A bateria utilizada para avaliar a aptidão física foi a Functional Fitness test 

(FFT) desenvolvida por Rikli & Jones (1999). Esta bateria é composta por sete testes, a 

saber: 

levantar e sentar na cadeira 

Propósito: Avaliar a força da parte inferior do corpo 
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Equipamento:Cronômetro, cadeira normal sem braços, altura aproximadamente 

de 43Cm. No sentido de oferecer maior segurança a cadeira foi colocada contra uma 

parede de modo a estabilizar e prevenir que se mova durante o teste. 

Protocolo: O teste começa com o participante sentado no meio da cadeira, costas 

direitas e pés planos no chão, braços cruzados segurados contra o tórax. Ao sinal de 

iniciar a prova, o participante levanta-se da cadeira em uma posição ereta e direita, e 

senta-se de novo na mesma posição. O participante é encorajado a completar o numero 

máximo de posições de pé e eretas no período de 30 segundos. Depois de uma 

demonstração feita, uma prova de tentativa de 1 para 3 repetições deveriam ser feitas 

para conferir a forma correra do corpo, seguindo-se para 1 prova de tentativa do teste 

durante 30 segundos. 

Pontuação: A pontuação é o numero de vezes que o participante se levanta 

corretamente dentro de 30 segundos. Se o participante esta a meio do levantamento da 

cadeira no fim dos 30 segundos, essa é contado como uma posição correia e é avaliada. 

Flexão do antebraço 

Propósito: Para avaliar a força superior do corpo. 

Equipamento: cronometro, uma cadeira normal sem braços, peso de mão para 

homens de 3,63KG e para mulheres de 2,27KG. 

Protocolo: O participante é sentado na cadeira , costas direitas e pés planos no 

chão. O peso é segurado no lado da mão dominante. O teste começa com o braço virado 

para baixo, ao lado da cadeira, perpendicular ao solo. Ao sinal de começar o 

participante vira a mão, palmo para cima e enrola o braço entre distancia completa e 

retorna a posição estendida, a posição de aperto de mão. O examinador se ajoelha ou 

senta-se numa cadeira ao pé do participante no lado dominante, e põem os seus dedos 

nos bíceps do participante para prevenir que a parte superior do braço se mova e se 

certificar que o enrolamento completo é feito (o braço do participante deve apertar os 

dedos do examinador).0 examinador também pode posicionar a mão atrás do cotovelo 

do participante de forma a que o participante saiba quando a extensão completa é 

alcançada. O participante é encorajado a executar o numero máximo de flexões 

possíveis dentro do tempo estimulado de 30 segundos. Depois de uma demonstração 

feita pelo examinador, uma prova de tentativa de teste de 1 ou 2 repetições deveria ser 

dada. 
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Pontuação : A pontuação é o numero de flexões feitas corretamente dentro dos 

30 segundos. Se o braço estiver mais que meio caminho do tórax no fim de 30 

segundos, o movimento é contado como efetuado. 

Andar seis minutos 

propósito : para avaliar a resisitência aeróbica. 

Equipamento : Cronometro, fita métrica, cones, giz. Para medida de segurança 

cadeiras devem ser posicionadas em vários pontos ao lado do percurso. 

Sistema :Este teste envolve avaliar a distância máxima , que pode ser a 

caminhada durante 6 minutos através de um caminho marcado entre segmentos de 5 

metros, no total de 50 metros. O perímetro interior da distancia medida, deveria ser 

marcada com cones, e os segmentos de 5 metros com giz. A área para andar que pode 

ser realizada no interior ou exterior, deveria ser bem ajustada, ampla e não escorregadia. 

Protocolo : Para determinar com exatidão a distância percorrida, um pau de 

gelado ou outro objecto similar pode ser dado ao participante ou um ajudante pode 

marcar numa folha cada vez que uma volta é completa. Dois ou mais participantes 

deveriam fazer o teste ao mesmo tempo, com tempos de começo diferente (10 em 10 

segundos) para que os participantes não andem em grupos ou pares.Quando são muitas 

pessoas a fazer o teste ao mesmo tempo números devem ser atribuídos a cada um para 

indicar a ordem de começo e fim. Ao sinal de começar, aos participantes são dadas 

instruções para andar o mais rápido possível (não correrem) à volta do caminho 

designado durante 6 minutos.Frases de encorajamento como "você esta indo muito 

bem, mantém esse bom trabalho" deveriam ser dadas aproximadamente em intervalos 

de 30 segundos. Ao fim dos 6 minutos, em que os participantes acabam todos dentro de 

10 segundos, são dadas instruções de parar e mover para a direita, onde um assistente 

registra a pontuação. Para ajudar no ritmo de andamento, e para melhorar a precisão da 

pontuação, uma prova prática deve ser dada antes do dia do teste. 

Segurança : O teste deve ser interrompido quando um participante mostre sinais 

de tonturas, dores náuseas ou fadiga imprópria. No fim do teste cada participante deve 

andar lentamente à volta da sala para arrefecer. 

Pontuação : A pontuação é contar o numero de metros caminhados durante 6 

minutos, mais a próxima marca de 5 metros. 
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Dois Minutos de Step 

(Teste alternativo do 6 minutos a andar a pé) 

Propósito : para avaliar a resisitência aeróbica. 

Equipamento : Cronometro, fita métrica ou pedaço de corda de 30 polegadas. 

Sistema : A altura própria de elevar o joelho para cada um dos participantes é ao 

nível do meio caminho entre o meio da rótula e a crista ilíaca. Para monitorizar a altura 

do joelho correia, livros podem ser amontoados em uma mesa ao lado ou uma régua 

pode ser presa em uma cadeira ou parede com fita adesiva. 

Protocolo : Ao sinal de começar o participante começa a andar no mesmo lugar, 

tentando completar o numero máximo de passos dentro do período de tempo. Quando o 

participante não consegue atingir a altura correia do joelho é lhe pedido para parar e 

descansar, até se sentir em forma para continuar. Se necessário o participante pode 

colocar uma mão na mesa ou na cadeira para ajudar a manter o equilíbrio. Para ajudar e 

melhorar a precisão da pontuação um teste de prática deve ser dado 1 dia antes do teste. 

No dia do teste o examinador deve demonstrar o processo um pouco para confirmar a 

compreensão dele ou dela do protocolo. 

Segurança : No fim do teste o participante deve andar lentamente 

aproximadamente 1 minuto para arrefecer. 

Pontuação : A pontuação é dada ao contar o numero de vezes que os joelhos 

alcançam a altura mínima. Os participantes devem ser avisados quando 1 minuto se 

tenha passado e 30 segundos para chegar ao fim. 

Sentado e alcançar 

Propósito : Para avaliar a flexibilidade da parte inferior do corpo. 

Equipamento : Cadeira de aproximadamente 43Cm de altura, 1 régua de 45 

centímetros. A cadeira deve ser colocada contra uma parede ou algum outro modo no 

sentido de estabilizar e prevenir que se mova quando o participante se assentar na beira 

frontal durante o teste. 

Protocolo : Começando em uma posição sentado o participante avança para 

frente da cadeira até ficar sentado na beira. A dobra entre a parte superior da perna e as 

nádegas deveriam estar em contacto com a extremidade da cadeira. Mantendo uma 

perna dobrada e um pé plano no chão, e a outra perna (perna preferida) é estendida para 

frente, mesmo em frente da anca, com o calcanhar no chão e o pé flexionado 
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aproximadamente 90 graus. Com a perna estendida, o mais possível mas não hiper 

estendida, o participante dobra -se lentamente apartir da articulação da anca (a coluna 

dorsal têm que ficar a mais possível direita, com a cabeça em linha com a coluna, não 

comprimida) deslizando as mãos (uma em cima da outra com as pontas dos dedos em 

par) para baixo da perna estendida e tentar tocar nos dedos do pé. O alcance tem que ser 

mantido por dois segundos. Se o joelho estendido começar a dobrar deve dizer-se ao 

participante para se sentar para traz lentamente até o joelho estiver direito antes da 

pontuação. É importante também lembrar aos participantes para respirar para fora 

quando se dobram para frente e evitar sempre movimentos rápidos e fortes e nunca 

esticar a perna a ponto de sentir dor. 

Depois de uma demonstração feita pelo examinador é perguntado ao participante 

qual a sua perna preferida. Ao participante é dado então dois testes práticos. 

Pontuação : Usando uma régua de 45 centímetros o examinador registra o 

numero de centímetros que falta para o participante alcançar o dedo maior do pé (com 

sinal menos) ou centímetros alcançados a mais do dedo (com sinal mais). A meio do 

dedo do fim do sapato representa. A melhor pontuação é usada para avaliar o 

desempenho. 

Alcançar atrás das costas 

Propósito : Para avaliar a flexibilidade da parte superior do corpo (ombros). 

Equipamento : Régua de 45 centímetros. 

Protocolo : Em uma posição erecta o participante coloca a mão preferida atrás 

do ombro do mesmo lado com a palma da mão virada para as costas e dedos estendidos, 

tentando alcançar o mais para baixo que poder a meio das costas (ponta do cotovelo 

para fora). O participante coloca a outra mão atrás das costas, de palma da mão virada 

para fora e dirigida para cima na tentativa de juntar ambas as mãos e tocar ou sobrepor 

os dedos. 

Sem tocar nas mãos do participante o examinador ajuda para ver se os dedos do 

meio de cada mão estão directamente opostos. Não é permitido que o participante agarre 

os dedos tentando juntar ou puxar. Depois da demonstração feita pelo examinador, ao 

participante é pedido para determinar a sua mão preferida, é então concedido dois testes 

práticos seguindo-se então dois testes. 
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Pontuação : A distancia entre as pontas dos dedos do meio é medida ou a 

distancia a que os mesmos se sobrepõem. No primeiro caso ou seja quando os dedos 

médios de ambas as mãos não se tocam é atribuído uma pontuação negativa, no caso de 

ambos os dedos se sobreporem a pontuação é positiva. A melhor das duas pontuações é 

usada para avaliar o desempenho. 

Sentado , caminhar 2,44m e voltar a sentar 

Propósito : Para avaliar o equilíbrio dinâmico e agilidade. 

Equipamento : Cronometro, fita métrica, cone, cadeira ereta com uma altura do 

assento aproximadamente de 43Cm de altura. 

Sistema : A cadeira tem que estar numa posição contra uma parede ou outro 

objecto onde seja segura para que não se mova durante o teste. O local de realização do 

teste deverá ser num sitio claro sem obstrução. O cone ao qual o participante terá que 

circundar é colocado a uma distancia de 2,44 m, medido desde a extremidade dianteira 

da cadeira até a parte de trás do cone. 

Protocolo : O teste começa com o participante sentado na cadeira (posição 

ereta), mãos em cima das coxas e pés planos no chão (um pé ligeiramente à frente do 

outro). Ao sinal de começar, o participante levanta-se da cadeira (empurrando as coxas 

ou a cadeira) e anda o mais rápido possível à volta do cone e regressa á cadeira. O 

participante têm que ser informado que o teste será cronometrado e o objectivo é andar 

o mais rápido possível(não correr). O examinador deveria estar sempre numa situação 

de olhos bem abertos e colocado entre o cone e a cadeira no sentido de estar preparado 

para dar assistência ao participante em caso de perda de equilíbrio. Ao sinal de começar 

pelo examinador o cronometro inicia a contagem, terminando no momento em que o 

participante se senta na cadeira. Depois da demonstração, o participante faz o teste para 

treinar e só depois é lhe dado as duas provas do teste. Aos participantes deve ser 

lembrado que o cronometro não para até eles estarem sentados corretamente na cadeira. 

Pontuação : A pontuação é o tempo decorrido desde o sinal de iniciar a prova 

até o momento em que o participante volta para a cadeira. Das duas provas de teste, a 

melhor é usada para avaliar o desempenho. 

Todos estes testes descritos anteriormente, foram realizados pelos idosos, sendo 

os seus resultados anotados numa ficha feita para este efeito, como consta em anexo 1. 

Os nossos idosos realizaram todos os testes com a seguinte sequência: 

22 



Io Levantar e sentar (LEV.SEN). 

2o Flexão do Antebraço (FL.ANT). 

3o Dois minutos de Step (STEP2MI). 

4o Sentado e Alcançar (SEN.AL). 

5o Sentado, Caminhar 2,44M e Voltar a Sentar (S.C.V.S). 

6o Alcançar Atrás das Costas (AL.AT.C). 

Todos estes seis testes foram realizados no mesmo dia, por ultimo o teste Andar 

6 minutos (AND.6MI) foi realizado num dia seguinte e isoladamente como 

recomendam os autores da bateria utilizada. 

3.3 Programa de actividade física 

Numa primeira fase, e antes do desenvolvimento do programa de actividade 

física, e após previamente termos marcado uma reunião com o Provedor foi lhe entregue 

uma carta, como consta em anexo2, com o protocolo, no sentido de viabilizar a 

realização do programa. 

Depois de uma resposta positiva por parte do provedor foi-nos então possível 

começar a planear o programa de actividade física. 

Primeiro marcamos uma reunião com os residentes no sentido de os informar do 

programa, assim como obter uma resposta positiva ou não, no que respeita a 

participação do programa. Nesta reunião, e tendo em conta as principais motivações 

para a participação dos idosos em actividades físicas segundo Ramilo, (1994), focamos 

os seguintes aspectos: 

- opinião favorável do médico no que respeita á participação dos mesmos no 

programa; 

- as aulas eram ministradas por nós em regime de voluntariado sem custo para os 

idosos e também para a instituição; 

- o local de realização das aulas iria se realizar nas duas instituições em que os 

idosos residiam, o que representava um raio de acção de fácil acesso sem utilizar 

transportes. 

Ainda e nesta mesma reunião, e tendo em conta as estratégias segundo, Taunton 

et ai., (1997), para alcançar nas idosas sedentárias um estilo de vida mais activo, 

definimos conjuntamente com os idosos o horário mais compatível assim como 

encorajamos os mesmos a participarem no programa, tendo em conta os ganhos de 

saúde que poderiam tirar com a participação no mesmo. 
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Antes de prescrevermos qualquer tipo de actividade no idoso é imprescindível 

passar todos os candidatos por um exame médico (Junior, 1999), como esta situação era 

bastante dispendiosa, optamos por fazer uma lista dos participantes e entregar ao 

médico. Depois de uma parecer favorável por parte do médico partimos então para a 

realização dos testes, pois para conseguirmos que a actividade que vamos prescrever 

tenha um efeito positivo na individualidade de cada idoso é importante uma avaliação 

da aptidão física fisiológica (Carvalho, 1999). 

Segundo vários autores o nível inicial de "saúde" /forma física é um outro factor 

importante para a prescrição de exercício. (American College of Sports Medicine, 1990) 

Depois da realização dos testes ficamos então com um conhecimento mais 

preciso dos nossos idosos, podendo então planear os exercícios mais adequados em 

cada lar. 
No entanto, aumentar o nível de actividade física entre adultos mais velhos 

requere o desenvolvimento de um método de execução prescrito bem 

planeado/delineado e sistemático (Capranica et ai., 2001). 

Em relação á prescrição dos exercícios é mais seguro recomendar exercício de 

baixa intensidade para pessoas idosas (Haskell, 1996), e também é associado com uma 

taxa significativamente mais baixa de lesões, como também o facto de resultar em 

melhor concordância e manutenção do mesmo por parte dos idosos (Mazzeo & Tanaka, 

2001). 
Segundo Evans,(1999), para que a actividade física tenha efeitos positivos na 

saúde e qualidade de vida é necessário que os programas devem incluir no mínimo 2 a 3 

sessões por semana de 45 minutos,contendo uma fase de aquecimento apropriada com 

exercícios de alongamento, uma fase principal que contenha diferentes níveis da aptidão 

física e uma fase final de retorno á calma. Nesta sequência marcamos 2 aulas de 50 

minutos em cada lar, contendo cada aula então as três fases referenciadas anteriormente. 

Os indivíduos de meia idade ou idosos sedentários envolvidos em programas de 

actividade física podem levar várias semanas até se adaptarem aos rigores dos treinos 

pelo que precisarão de um período de adaptação mais longo para que se obtenham os 

melhores resultados do programa.(American College of Sports Medicine, 1990). Neste 

sentido, começamos por actividades mais moderadas e tendo muito cuidado nas 

primeiras aulas, indo progressivamente aumentando de intensidade. Para a População 

idosa, o programa de actividade física deve começar lentamente e progredir de forma 
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gradual, assim como eliminar os factores de risco de lesão e o ajuste adequado de 

exercícios ao ritmo diário dos seus participantes (Borms,1991). 

Também na prescrição do programa devemos ter em conta as necessidades 

comunicativo-sociais, pois um desporto para pessoas idosas orientadas exclusivamente 

para as intenções da saúde, é frequentemente abandonado (Hildebrandt & Costa, 1991). 

Fazer novas amizades, aprender coisas novas, trocar experiências, participando 

activamente em um contexto social e na comunidade, através da actividade física tem 

um valor muito gratificante para estes indivíduos. Acrescente-se a isto o facto de se 

repercutirem a nível psicológico aumentando a auto-estima e promovendo o 

desenvolvimento enquanto individuo e enquanto integrante de um grupo (Gioda & 

Antunes, 1995). 

Nas primeiras aulas tivemos a constatação que os idosos apesar de viverem 

juntos na mesma casa não se conheciam, com o decorrer das aulas esta situação foi-se 

invertendo, pois tínhamos sempre muita atenção a vertente social. 

Como a prática de exercício deve orientar-se pelo principio da multilateralidade 

das solicitações e da diversidade das actividades motoras (Marques, 1999), tentamos ao 

máximo variar os exercícios propostos assim como o material usado. Nas aulas usamos 

bolas, arcos, pesos, elásticos, cordas, bolas de praia, steps e balões, aparelho de 

musica,lençóis e cobertores. 

Devido a grande heterogeneidade verificada nos idosos, tentamos durante as 

aulas atender a este aspecto com grande cuidado, por exemplo: 

- indivíduos com dificuldade de audição, ficarem ,mais perto de nós; 

- apoio mais personalizado a indivíduos com dificuldades de locomoção, 

visão etc; 

- exercícios adequados a cada individuo ou grupo (por exemplo jogos com 

vários níveis de dificuldade para grupos com diferentes níveis de capacidade 

física). 

Os exercícios propostos durante as aulas foram sempre muito variados, por 

exemplo realizados em cadeiras em tapetes, ao ar livre na sala de aula, formas jogadas 

ou seja com a componente lúdica sempre muito presente. 

A base de qualquer programa de actividades físicas para idosos deve constituir-

se por um aumento da força muscular, juntamente com um trabalho genérico de 

coordenação, equilíbrio e cardiorespiratório. Através do aumento dos níveis de força, 

coordenação e equilíbrio verifica-se um incremento na segurança com que as 
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actividades diárias são realizadas e uma diminuição do risco de quedas (Sardinha & 

Batista, 1999). Tentamos ao longo dos cinco meses de aulas contemplar as diferentes 

componentes da aptidão física, por exemplo para trabalhar força utilizamos pesos, para 

trabalhar resistência utilizamos o espaço exterior fazendo algumas caminhadas. 

Tivemos sempre em atenção em todas as aulas e no planeamento das mesmas, 

que a finalidade da actividade física neste escalão e segundo Géis, (1997), deverá ser: 

- gratificante, as próprias expressões dos idosos dão-nos essa resposta, ou seja, 

no final da sessão os mesmos devem estar físico e mentalmente bem; 

- utilitária, melhorar as capacidades físicas e intelectuais. Deve evitar possíveis 

atrofias, lesões, etc., ter uma finalidade de reabilitação, por exemplo depois de uma 

doença, operação, ou período de inactividade; 

- recreativa, que possa ser realizada no tempo livre; 

- motivante, que os indivíduos manifestem interesse e necessidade na sua 

prática; 

- integradora, todos possam participar sem excepção; 

- adaptada, ás possibilidades do grupo e de cada um, aspecto já focado 

anteriormente; 
- de fácil realização, todos devem conseguir realizar as tarefas propostas; 

- socializadora, aspecto também já focado anteriormente; 

- de qualidade mais do que qualidade, por exemplo não fazer muitas repetições 

do mesmo exercício, mas ter em atenção que sejam antes realizadas corretamente. 

No programa de actividades física para os nossos idosos tivemos em conta dois 

grupos de actividades: 

-Actividades periódicas ou básicas (Actividades Gimnicas e de natureza). 

-Actividades pontuais (Encontros, festas de Páscoa e final do programa, 

intercambio com outros grupos e participação em conferencias ou debates). 

No que se refere ás actividades pontuais tivemos o cuidado de as planear em 

conjunto com a assistente social, intervindo directamente nas festas de Natal e Páscoa. 

No fim do ano organizamos uma visita de estudo, respectivamente ao jardim de 

Serralves com os idosos da casa de Repouso de real e ao monte da Assunção em Santo 

Tirso com os idosos do lar José Luis de Andrade. 

No fim de todas as aulas foram registadas as presenças numa ficha feita para o 

efeito como consta em anexo3. 
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Neste programa de actividade física planeamos quarenta aulas, como consta em 

anexo 4 em cada lar, chegando ao fim com a feliz constatação que as mesmas foram 

realizadas. Alguns exemplos de aulas encontam-se em fotografia em anexo 5. Todas as 

aulas foram realizadas com material fornecido pela Academia Athena. 

3.4 Procedimentos estatísticos 

Para procedimento estatístico definimos como variáveis dependentes 

quantitativas:levantar e sentar (LEV.SEN); flexão do antebraço (FL. ANT); dois minutos 

de Step (STEP2MI); sentado e alcançar (SEN.AL); sentado, caminhar 2,44M e voltar a 

sentar (S.C.V.S); alcançar atrás das costas (AL.AT.C),andar seis minutos (AND6MI). 

Em relações ás variáveis independentes qualitativas nominais:sexo e instituição 

e independentes ordinais:assiduidade e tempo. 

A variável assiduidade foi realizada a partir da distribuição dos sujeitos em três 

categorias de adesão (baixa, média e elevada) às sessões, tendo como critério os sujeitos 

que frequentaram abaixo de 25% do total de aulas- baixa Assiduidade, entre os 25% e 

os 75%- Média Assiduidade, acima de 75%- Elevada assiduidade. Com a introdução 

desta variável de controlo procurou-se verificar até que ponto as, eventuais, diferenças 

encontradas nas variáveis dependentes resultariam da maior ou menor participação dos 

indivíduos no programa. 

A definição da variável instituição, fundamentou-se na diferença do seu nível 

físico, técnico, recursos humanos e hotelaria. Assim, os idosos de cada uma das 

instituições têm situações socioeconómicas diferentes. Como foi referido na selecção da 

amostra a casa de repouso de Real foi considerada a de nível mais elevado, enquanto o 

lar José Luis de Andrade de nível mais baixo. 

As análises estatísticas foram efectuadas com recurso ao programa estatístico 

S.P.S.S. (Satistical Package for the Social Sciences) para o Windows, versão 10.0, 

tendo-se elaborado um plano longitudinal de exploração dos dados. Assim recorreu-se 

às seguintes estatísticas: 

- A análise de variância das medidas repetidas, isto é, a análise do efeito 

observado em três provas ou momentos de avaliação (variável ordinal) de uma variável 

qualitativa (SEXO, ASSIDUIDADE E INSTITUIÇÃO) nas variáveis quantitativas 

dependentes com recurso ao modelo linear geral de medidas repetidas (GLM Repeated 

Measures). 
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- A Evolução das variáveis dependentes ao longo do tempo realizou-se pelo teste 

de Medidas repetidas para três ou mais médias com recurso ao GLM Repeated 
Measures isto é, o estudo do efeito ao longo do tempo (variável ordinal) das variáveis 

quantitativas dependentes. 

Foi considerado um valor de significância de p < 0,05. 
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4 Apresentação e analise dos resultados 

4.1 Análise descritiva dos resultados 

O Quadro 9 apresenta a descrição das variáveis dependentes em estudo 

recorrendo às medidas de tendência central e de dispersão para as variáveis contínuas. 

Numa análise sucinta dos valores descritivos aqui apresentados verifica-se que as 

médias alcançadas pelos sujeitos têm a seguinte distribuição: são, sucessivamente, mais 

elevadas do primeiro para o terceiro momento de avaliação para as variáveis 

Quadro 9: Valores da média e desvio padrão para as variáveis Levantar-Sentar (LEV.SEN), Sentar-
Alcançar (SEN.AL), Sentar-Caminhar-Voltar a sentar (S.C.V.S.), Alcançar atrás das costas 
(AL.AT.C), Andar 6 minutos (AND.6MI), Marchar 2 minutos (STEP2MI) e Flexão do 
antebraço (FL.ANT), nos três momentos de avaliação, respectivamente (Mo)-inicio, (Ml)- fim 
do programa,(M2)- 2meses após o programa ter terminado.  

Mo M i M2 

X SD n X SD n X SD n 

LEV.SEN 12.241 4.566 58 12.127 5.624 55 11.653 5.302 52 

SEN.AL -4.355 10.913 58 -4.111 15.113 54 -2.903 12.818 52 

S.C.V.S. 11.693 6.528 58 12.554 9.888 55 13.665 10.146 52 

AL.AT.C. -15.828 11.816 57 -15.848 12.288 54 -16.865 13.348 52 

AND.6MI 316.68 94.262 57 293.23 112.88 55 293.365 105.23 52 

STEP2MI 132.17 43.042 58 162.31 51.714 54 141.769 50.625 52 

FL.ANT 16.862 4.434 58 17.907 6.078 54 16.634 5.354 52 

SEN.AL, S.C.V.S.; diminuem para as variáveis LEV.SEN, AL.AT.C, 

AND.6MI; incrementam do primeiro para o segundo momento com posterior 

decréscimo nas variáveis STEP2MI, FL.ANT. 

Verifíca-se ainda a perda de sujeitos ao longo dos três momentos de avaliação 

para todas as variáveis. 

4.2 Análise das componentes da aptidão física em função do sexo, 
assiduidade, instituição e ao longo do tempo. 

4.2.1 Levantar-Sentar (LEV. SEN) 

O estudo longitudinal da variável em função do SEXO permitiu verificar que o 

factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (F=0.073, a > 0.05) nos 
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níveis da variável Levantar-Sentar para os três momentos de avaliação, o que significa 

que a variável SEXO não tem influência sobre os níveis obtidos. A partir ainda da 

análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos «provas ou 

momentos de avaliação» não têm efeito significativo nos níveis de LEV.SEN (F=1.244, 

a > 0.05) e que não existe efeito interactivo das provas com a variável SEXO (F=0.335, 

a > 0.05). Assim, a ausência do efeito significativo do número de provas nos níveis de 

LEV.SEN verifica-se para as duas categorias do SEXO. 

Figura 1 - Variável Levantar-Sentar (LEV.SEN) em função da variável sexo nos três momentos da avaliação 

( N ■° Rep.) 
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Os testes univariados para as provas e para o factor de interacção provas*SEXO 

apresentam valores não significativos (Figura 1). Os contrastes intra-sujeitos mostram 

que não existem diferenças significativas nos níveis obtidos tanto entre a prova 1 e a 2 

(a > 0.05) nem entre a prova 2 e a 3 (a > 0.05) bem como para o teste prova*SEXO do 

Io para o 2o (a > 0.05) e do 2o para o 3o momentos (a > 0.05), o que significa que a 

média dos contrates especificados é igual (mantém-se) nos dois grupos de SEXO 

(masculino e feminino). 

O factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (F=2.056, a> 

0.05) nos níveis da variável LEV.SEN para os três momentos de avaliação, o que 

significa que a variável ASSIDUIDADE não tem influência sobre os níveis obtidos 

(Figura 2). A partir ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor 

30 



intra sujeitos «provas ou momentos de avaliação» não têm efeito significativo nos 

níveis de LEV.SEN (F=2.218, a > 0.05) existindo, contudo, efeito interactivo das 

provas com a variável ASSIDUIDADE (F= 3.012, a = 0.22). Assim, e apesar do efeito 

do número de provas ou momentos de avaliação não ser significativo para os níveis de 

SEN.AL este resultado não se pode generalizar para todas as categorias de 

ASSIDUIDADE. 

Figura 2 - Variável Levantar-Sentar (LEV.SEN) era função da variável assiduidade nos três momentos da avaliação 

( N.° Rep. ) 
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Os testes univariados não apresentam diferenças significativas para as provas (a 

> 0.05), ao contrário do factor de interacção provas*ASSIDUIDADE (a = 0.029). Os 

contrates intra-sujeitos mostram que não existem diferenças significativas nos níveis 

obtidos entre a prova 1 e a 2 (a > 0.05) nem entre a prova 2 e 3 (a > 0.05); mas para o 

teste prova* ASSIDU IDADE (Figura 2) verificam-se diferenças significativas do Io para 

o 2o (a = 0.03), o que significa que a média do contraste especificado não é igual (não 

se mantém) nos três grupos de ASSIDUIDADE (baixa, média, elevada). 

O factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (a> 0.05) nos 

níveis da variável LEV.SEN para os três momentos de avaliação, o que significa que a 

variável INSTITUIÇÃO não tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 3). A partir 

31 



ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos «provas 

ou momentos de avaliação» não têm efeito significativo nos níveis de LEV.SEN (a> 

0.05) não existindo, também, efeito interactivo das provas com a variável 

INSTITUIÇÃO (cc> 0.05). Assim, pode-se generalizar o efeito não significativo do 

número de provas ou momentos de avaliação sobre os níveis de LEV.SEN para as duas 

categorias INSTITUIÇÃO. 

Figura 3 - Variável Levantar-Sentar (LEV.SEN) em função da variável instituição nos três momentos de avaliação 

( N.° Rep. ) 
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Os testes univariados apresentam diferenças não significativas para as provas (a 

> 0.05) e para o factor de interacção provas* INSTITUIÇÃO (a > 0.05). Os contrastes 

intra-sujeitos mostram que não existem diferenças significativas nos níveis obtidos 

entre a prova 1 e a 2 (a > 0.05) nem entre a prova 2 e a 3 (a > 0.05) bem como para o 

teste prova* INSTITUIÇÃO (Figura 3) do Io para o 2o (a > 0.05) e do 2o para o 3o 

momento (a > 0.05), o que significa que a média dos contrates especificados é igual 

(mantém-se) nas duas categorias INSTITUIÇÃO (Casa de Repouso e José Luís 

Andrade). 

Evolução da variável levantar-sentar ao longo do tempo 
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O estudo do efeito ao longo do tempo (variável ordinal) da variável quantitativa 

levantar-sentar (Quadro 10), mostra-nos que apesar de existirem diferenças 

significativas (F=0.332.611, a = 0.001) nos níveis de lev.sen observados não se verifica 

o efeito do tempo nesses níveis (F= 1.889, a = 0.162). Também pela análise dos 

contrastes intra-sujeitos, verifica-se que os níveis de lev.sen não se alteram (F=0.209, a 

= 0.650) do primeiro para o segundo momento da avaliação nem do segundo para o 

terceiro momento (F= 1.468, a = 0.231). 

Quadro 10 : Médias e desvios-padrão para a variável LEV. SENnos três momentos de avaliação  
MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Mo Mi M2 

X SD X SD X SD 

LEV.SEN 12.48 4.57 12.26 5.59 11.653 5.30 

4.2.2 Sentado-Alcançar (SEN.AL) 

O estudo longitudinal permitiu verificar que o factor Inter sujeitos apresentou 

diferenças significativas (F=13.813, oc< 0.005) nos níveis da variável SEN.AL para os 

três momentos de avaliação, o que significa que a variável SEXO tem influência sobre 

os níveis obtidos (Figura 4). A partir ainda da análise dos testes multi variados observa-

se que o factor intra sujeitos «provas ou momentos de avaliação» não têm efeito 

significativo nos níveis de SEN.AL (F=0.786, a< 0.462) e que não existe efeito 

interactivo das provas com a variável SEXO (F=2.970, ct< 0.061). Assim, a ausência do 

efeito significativo do número de provas ou momentos de avaliação sobre os níveis de 

SEN.AL verifica-se para ambas categorias de SEXO. 
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Figura 4- Variável Sentado-Alcançar (SEN.AL) em função da variável sexo nos três momentos da avaliação. 
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Por outro lado, os testes uni variados para as provas e para o factor de interacção 

provas*SEXO permite-nos verificar que existe efeito interactivo (F= 139.151, a< 0.05) 

apesar das provas não apresentarem diferenças significativas (F= 0.887, a > 0.05). 

Recorrendo ainda aos contrastes intra sujeitos (teste prova*SEXO) podemos observar 

que a média dos níveis de SEN.AL é significativamente diferente (não se mantém) para 

o SEXO entre o primeiro e o segundo momento de avaliação (F= 506.521, a< 0.05). 

O factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (cc= 0.083) nos 

níveis da variável SEN.AL para os três momentos de avaliação, o que significa que a 

variável ASSIDUIDADE não tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 5). A partir 

ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos «provas 

ou momentos de avaliação» não têm efeito significativo nos níveis de SEN.AL (a>0.05) 

nem para efeito interactivo das provas com a variável ASSIDUIDADE (a > 0.05). 

Assim, a ausência do efeito significativo do número de provas ou momentos de 

avaliação sobre os níveis de SEN.AL verifica-se independentemente da 

ASSIDUIDADE. 
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Figura 5 - Variável Sentado-Alcançar (SEN.AL) em função da variável assiduidade nos três momentos da avaliação 
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Os testes univariados (efeitos inta-sujeitos) não apresentam diferenças 

significativas para as provas (a > 0.05) nem para o factor de interacção provas* 

ASSIDUIDADE (a > 0.05). Os contrates intra-sujeitos mostram que não existem 

diferenças significativas nos níveis obtidos entre a prova 1 e a 2 (a > 0.05) nem entre a 

prova 2 e a 3 (a > 0.05) bem como para o teste prova* ASSIDUIDADE (Figura 5) do 

Io para o 2o (a > 0.05) e do 2o para o 3o momento (a > 0.05), o que significa que a 

média dos contrastes especificados é igual (mantém-se) nas três categorias de 

ASSIDUIDADE (Baixa, Média e Elevada). 

O factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (a> 0.05) nos 

níveis da variável SEN.AL para os três momentos de avaliação, o que significa que a 

variável INSTITUIÇÃO não tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 6). A partir 

ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos «provas 

ou momentos de avaliação» não tem efeito significativo nos níveis de SEN.AL (a > 

0.05) como não há efeito interactivo das provas com a variável INSTITUIÇÃO (cc> 

0.05). Assim, o efeito não significativo do número de provas ou momentos de avaliação 

sobre os níveis de SEN.AL verifica-se independentemente da INSTITUIÇÃO. 
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Figura 6 - Variável Sentado e Alcançar (SENT.AL) em função da variável instituição nos três momentos de 
avaliação 
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Os testes univariados apresentam diferenças não significativas para as provas (a 

> 0.05) e para o factor de interacção provas* INSTITUIÇÃO (a > 0.05). Os contrastes 

intra-sujeitos mostram que não existem diferenças significativas nos níveis obtidos 

entre a prova 1 e a 2 (a > 0.05) nem entre a prova 2 a 3 (a > 0.05) bem como para o 

teste prova* INSTITUIÇÃO (Figura 6) do Io para o 2o (a > 0.05) e do 2o para o 3o 

momento (a > 0.05), o que significa que a média dos contrates especificados é igual 

(mantém-se) nas duas categorias INSTITUIÇÃO. 

Evolução da variável sentado-alcançar ao longo do tempo 

As medidas repetidas para três ou mais médias, isto é, o estudo do efeito ao 

longo do tempo (variável ordinal) da variável quantitativa sentar-alcançar, mostra-nos 

que apesar de existirem diferenças significativas (F=5.889, a< 0.05) nos níveis de 

sent.al observados (Quadro 11) não se verifica o efeito do tempo nesses níveis 

(F=0.906, a< 0.407). Também pela análise dos contrastes intra-sujeitos, verifica-se que 

os níveis de SEN.AL não se alteram (F=0.022, a = 0.883) do primeiro para o segundo 

momento da avaliação nem do segundo para o terceiro momento (F= 1.233, a = 0.272). 
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Quadro 11: Médias e desvios-padrão para os níves de SEN. AI, nos três momentos de avaliação 
MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Mo Mi 

SEN.A1 
X 

-4.54 

SD 

10.38 
X 

-4.35 

SD 

15.0 

M2 

X SD 

-2.903 12.818 

4.2.3 Sentado-Caminhar-Voltar a sentar (S.C.V.S.) 

O factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (F=0.208, a> 

0.05) nos níveis da variável S.C.V.S. para os três momentos de avaliação, o que 

significa que a variável SEXO não tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 7). A 

partir ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos 

«provas ou momentos de avaliação» têm efeito significativo nos níveis de S.C.V.S. 

(F=6.109, cc< 0.005) não existindo, contudo, efeito interactivo das provas com a 

variável SEXO (F=1.454, oc> 0.05). Assim, o efeito significativo do número de provas 

ou momentos de avaliação sobre os níveis de SEN.AL verifica-se independentemente 

do SEXO. 

Figura 7 - Variável Sentado-Caminhar-Voltar a sentar (S.C.V.S.) em função da variável sexo nos três momentos da 
avaliação 
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Os testes univariados (efeitos inta-sujeitos) apresentam diferenças significativas 

para as provas (a < 0.005) mas não para o factor de interacção provas*SEXO (a > 
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0.05). Os contrates intra-sujeitos (Figura 7) mostram que não existem diferenças 

significativas nos níveis obtidos entre a prova 1 e a 2 (a > 0.05) bem como para o teste 

prova*SEXO do Io para o 2o (a > 0.05) e do 2o para o 3o momento (a > 0.05), o que 

significa que a média dos contrastes especificados é igual (mantém-se) nos dois grupos 

de SEXO (masculino e feminino). 

O factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (a> 0.05) nos 

níveis da variável S.C.V.S. para os três momentos de avaliação, o que significa que a 

variável ASSIDUIDADE não tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 8). A partir 

ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos «provas 

ou momentos de avaliação» têm efeito significativo nos níveis de S.C.V.S. (F=6.941, a 

= 0.002) não existindo, contudo, efeito interactivo das provas com a variável 

ASSIDUIDADE (a = 0.58). Assim, o efeito significativo do número de provas ou 

momentos de avaliação sobre os níveis de S.C.V.S verifica-se independentemente da 

ASSIDUIDADE. 

Figura 8 - Variável Sentado-Caminhar-Voltar a sentar (S.C.V.S.) em função da variável assiduidade nos três 
momentos da avaliação 
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Os testes univariados (efeitos inta-sujeitos) apresentam diferenças significativas 

para as provas (a = 0.003) mas não para o factor de interacção provas*ASSIDUIDADE 
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(a = 0.087). Os contrastes intra-sujeitos mostram que não existem diferenças 

significativas nos níveis obtidos entre a prova 1 e a 2 (a > 0.05) bem como para o teste 

prova* ASSIDUIDADE (Figura 8) do Io para o 2o (a > 0.05) e do 2o para o 3o momento 

(a > 0.05), o que significa que a média dos contrates especificados é igual (mantém-se) 

nos três grupos de ASSIDUIDADE (Baixa, Média e Elevada). 

O factor Inter sujeitos apresentou diferenças significativas (F=4.938, a = 0.031) 

nos níveis da variável S.C.V.S. para os três momentos de avaliação, o que significa que 

a variável INSTITUIÇÃO tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 9). A partir 

ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos «provas 

ou momentos de avaliação» têm efeito significativo nos níveis de S.C.V.S. (F=4.728, 

a< 0.05) não existindo, contudo, efeito interactivo das provas com a variável 

INSTITUIÇÃO (a> 0.05). Assim, o efeito significativo do número de provas ou 

momentos de avaliação sobre os níveis de S.C.V.S. verifica-se independentemente da 

INSTITUIÇÃO. 

Figura 9 - Variável Sentado-Caminhar-Voltar a sentar (S.C.V.S.) em função da variável instituição nos três 
momentos de avaliação 
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Os testes univariados apresentam diferenças significativas para as provas (a < 

0.05) mas não para o factor de interacção provas* INSTITUIÇÃO (a > 0.05). Os 
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contrates intra-sujeitos mostram que não existem diferenças significativas nos níveis 

obtidos entre a prova 1 e a 2 (a > 0.05) nem entre a prova 2 e a 3 (a > 0.05) bem como 

para o teste prova* INSTITUIÇÃO (Figura 9) do Io para o 2o (a > 0.05) e do 2o para o 

3o momento (a > 0.05), o que significa que a média dos contrastes especificados é igual 

(mantém-se) nos dois grupos de INSTITUIÇÃO. 

Evolução da variável sentado-caminhar-Voltar a Sentar ao longo do tempo 

A análise de variância das medidas repetidas para três ou mais médias, isto é, o 

estudo do efeito ao longo do tempo (variável ordinal) da variável quantitativa Sentar-

Caminhar-Voltar a Sentar (S.C.V.S.), mostra-nos que existem diferenças significativas 

(F= 128.804, oc< 0.001) nos níveis de S.C.V.S. bem como se verifica o efeito do tempo 

nesses níveis (F=5.086, a< 0.005). Também pela análise dos contrastes intra-sujeitos 

(Quadro 12), verifica-se que os níveis de S.C.V.S. não se alteram (F=0.521, a< 0.474) 

do primeiro para o segundo momento da avaliação mas que do segundo para o terceiro 

momento o contraste é significativo (F=4.613, ct< 0.05). 

Quadro 12 : Médias e desvios-padrão para os níves de S.C.V.S. nos três momentos de avaliação 
MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Mo Mi M2 

X SD X SD X SD 

S.C.V.S. 11.33 6.26 11.87 8.44 13.66 10.14 

4.2.4 Alcançar atrás das costas (AL.AT.C.) 

O factor Inter sujeitos apresentou diferenças significativas (F= 12.264, a = 

0.001) nos níveis da variável AL.AT.C. para os três momentos de avaliação, o que 

significa que a variável SEXO tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 10). A 

partir ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos 

«provas ou momentos de avaliação» não têm efeito significativo nos níveis de 

AL.AT.C. (F=0.654, a< 0.05) e que não existe efeito interactivo das provas com a 

variável SEXO (F=0.029, a< 0.05). Assim, a ausência do efeito significativo das provas 

nos níveis de AL.AT.C. verifica-se independentemente do SEXO. 
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Figura 10 Variável Alcançar atrás das costas (AL.AT.C.) em função da variável sexo nos três momentos da 
avaliação 
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Os testes univariados para as provas e para o factor de interacção provas*SEXO 

(Figura 10) apresentam valores não significativos (a > 0.05). Os contrastes intra-

sujeitos mostram que não existem diferenças significativas nos níveis obtidos tanto 

entre a prova 1 e a 2 (a > 0.05) como entre a prova 2 e a 3 (a > 0.05) bem como para o 

teste prova*SEXO do Io para o 2o (a > 0.05) e do 2o para o 3o momentos (a > 0.05), o 

que significa que a média dos contrates especificados é igual (mantém-se) nos dois 

grupos de SEXO (masculino e feminino) 

O factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (oc> 0.05) nos 

níveis da variável AL.AT.C. para os três momentos de avaliação, o que significa que a 

variável ASSIDUIDADE não tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 11). A 

partir ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos 

«provas ou momentos de avaliação» não têm efeito significativo nos níveis de 

AL.AT.C. (a > 0.05) nem para efeito interactivo das provas com a variável 

ASSIDUIDADE (F=1.454, ot> 0.05). Assim, o efeito não significativo do número de 

provas ou momentos de avaliação sobre os níveis de AL.AT.C. verifica-se para 

qualquer nível de ASSIDUIDADE. 

-àr- Masc. 
-■—Fem. 
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Figura 11 - Evolução da variável Alcançar atrás das cosias (AI,. AT.C.) em função da variável assiduidade nos três 
momentos da avaliação 
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Os testes univariados (efeitos inta-sujeitos) não apresentam diferenças 

significativas para as provas (a> 0.05) nem para o factor de interacção provas* 

ASSIDUIDADE (a > 0.05). Os contrates intra-sujeitos mostram que não existem 

diferenças significativas nos níveis obtidos entre a prova 1 e a 2 (a > 0.05) e entre a 

prova 2 e a 3 (a> 0.05) bem como para o teste prova* ASSIDUIDADE (Figura 11) do 

Io para o 2o (a > 0.05) e do 2o para o 3o momento (a > 0.05), o que significa que a 

média dos contrates especificados é igual (mantém-se) nos três grupos de 

ASSIDUIDADE (Baixa, Média e Elevada). 

O factor Inter sujeitos apresentou diferenças significativas (F=6.598, a = 0.013) 

nos níveis da variável AL.AT.C. para os três momentos de avaliação, o que significa 

que a variável INSTITUIÇÃO tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 12). A 

partir ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos 

«provas ou momentos de avaliação» não efeito significativo nos níveis de AL.AT.C. 

(a> 0.05) verificando-se, contudo, efeito interactivo das provas com a variável 

INSTITUIÇÃO (F= 1.454, a> 0.05). Assim, o efeito não significativo do número de 

provas ou momentos de avaliação sobre os níveis de AL.AT.C. não se verifica para as 

duas categorias de INSTITUIÇÃO. 
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Figura 12 - Variável Alcançar atrás das costas (AL.AT.C.) em função da variável instituição nos três momentos da 
avaliação 
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Os testes univariados apresentam diferenças não significativas para as provas (a 

> 0.05) bem como para o factor de interacção provas* INSTITUIÇÃO (a > 0.05). Os 

contrates intra-sujeitos mostram que não existem diferenças significativas nos níveis 

obtidos entre a prova 1 e a 2 (a > 0.05) nem entre a prova 2 e a 3 (a > 0.05). Para o 

teste prova* INSTITUIÇÃO (Figura 12) o contraste do Io para o 2o (a = 0.016) é 

significativo, mas do 2o para o 3o momento (a > 0.05) não é, o que significa que a média 

(AL.AT.C.) do primeiro contraste especificado não é igual (não se mantém) nas duas 

categorias de INSTITUIÇÃO. 

Evolução da variável Alcançar atrás das costas (AL.AT.C.) ao longo do tempo 

A análise de variância das medidas repetidas para três ou mais médias, isto é, o 

estudo do efeito ao longo do tempo (variável ordinal) da variável quantitativa 

AL.AT.C. (Quadro 13), mostra-nos que apesar de existirem diferenças significativas 

(F=92.413, a< 0.001) nos níveis AL.AT.C. observados não se verifica o efeito do 

tempo nesses níveis (F= 1.029, a< 0.361). Também pela análise dos contrastes intra-

sujeitos, verifica-se que os níveis de AL.AT.C. não se alteram (F=0.030, oc< 0.863) do 

primeiro para o segundo momento da avaliação nem do segundo para o terceiro 

momento (F=1.651, a< 0.205). 
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Quadro 13 : Médias e desvios-padrão para os níves de AL.AT.C nos três momentos de avaliação  
MOMENTOS DE AVALIAÇÃO  

AL.ATC. 

Mo 

X SD 

■15.8 11.91 

Mi 

X SD 

•15.94 12.49 

M2 

X SD 

16.86 13.34 

4.2.5 Andar 6 minutos (AND.6MI) 

O factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (F=0.869, a > 

0.05) nos níveis da variável AND.6MI para os três momentos de avaliação, o que 

significa que a variável SEXO não tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 13). A 

partir ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos 

«provas ou momentos de avaliação» têm efeito significativo nos níveis de AND.6MI 

(F=7.525, oc= 0.001) e que não existe efeito interactivo das provas com a variável 

SEXO (F=0.061, a> 0.05). Assim, o efeito significativo do número de provas nos níveis 

de AND.6MI pode generalizar-se para qualquer um dos tipos de SEXO. 

Figura 13 - Variável Andar 6 minutos (AND.6MI) em função da variável sexo nos três momentos da avaliação 

( Metros ) 
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Os testes uni variados para o factor de interacção provas*SEXO (Figura 13) 

apresentam valores não significativos (a > 0.05). Os contrastes intra-sujeitos mostram 
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que não existem diferenças significativas nos níveis obtidos tanto para o teste 

prova*SEXO do Io para o 2o (a > 0.05) como do 2o para o 3o momento (a > 0.05), o 

que significa que a média dos contrates especificados é igual (mantém-se) nos dois 

grupos de SEXO (masculino e feminino). 

O factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (a> 0.05) nos 

níveis da variável AND.6MI para os três momentos de avaliação, o que significa que a 

variável ASSIDUIDADE não tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 14). A 

partir ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos 

«provas ou momentos de avaliação» tem efeito significativo nos níveis de AND.6MI 

(F=9.310, a = 0.000) não existindo, contudo, efeito interactivo das provas com a 

variável ASSIDUIDADE (ct> 0.05). Assim, pode generalizar-se o efeito significativo do 

número de provas ou momentos de avaliação sobre os níveis de AND.6MI para 

qualquer categoria de ASSIDUIDADE. 

Figura 14 - Variável Andar 6 minutos (AND.6MI) em função da variável assiduidade nos três momentos da 
avaliação 

( Metros ) 
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Os testes univariados (efeitos inta-sujeitos) apresentam diferenças significativas 

para as provas (a = 0.000) mas não para o factor de interacção provas* ASSIDUIDADE 

(a > 0.05). Os testes de contrastes mostram que existem diferenças significativas 

apenas nos níveis obtidos (intra-sujeitos) entre a prova 1 e a 2 (a = 0.004), ao contrário 
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dos contrastes entre a prova 2 e 3 (a > 0.05) e do teste prova* ASSIDUIDADE (Figura 

14) do Io para o 2° (a > 0.05) e do 2° para o 3o momento (a > 0.05), o que significa que 

a média dos contrastes especificados é igual (mantém-se) nas três categorias de 

ASSIDUIDADE (Baixa, Média e Elevada). 

O factor Inter sujeitos apresentou diferenças não significativas (a> 0.05) nos níveis da 

variável AND.6MI para os três momentos de avaliação, o que significa que a variável 

INSTITUIÇÃO não tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 15). A partir ainda 

da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos «provas ou 

momentos de avaliação» tem efeito significativo nos níveis de AND.6MI (F=9.411, oc= 

0.000) não existindo, contudo, efeito interactivo das provas com a variável 

INSTITUIÇÃO (a> 0.05). Assim, o efeito significativo do número de provas ou 

momentos de avaliação sobre os níveis de AND.6MI verifica-se independentemente da 

INSTITUIÇÃO. 

Figura 15 Variável Andar 6 minutos (AND.6MI) era função da variável Instituição nos três momentos da avaliação 
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Os testes univariados apresentam diferenças significativas para as provas (a = 

0.000) mas não para o factor de interacção provas* INSTITUIÇÃO (a > 0.05). Os 

contrates intra-sujeitos mostram que existem diferenças significativas nos níveis 

obtidos entre a prova 1 e a 2 (a = 0.003) mas não entre a prova 2 e a 3 (a > 0.05). Para 

o teste prova* INSTITUIÇÃO (Figura 15) não se verificam diferenças do Io para o 2° 
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(a > 0.05) nem do 2o para o 3o momento (a > 0.05), o que significa que a média dos 

contrastes especificados é igual (mantém-se) nas duas categorias de INSTITUIÇÃO. 

Evolução da variável Andar 6 minutos (AND.6MI) ao longo do tempo 

A análise de variância das medidas repetidas para três ou mais médias, isto é, o 

estudo do efeito ao longo do tempo (variável ordinal) da variável quantitativa Andar 6 

minutos (AND.6MI), mostra-nos que existem diferenças significativas (F= 503.946, cc= 

0.001) nos níveis de AND.6MI bem como se verifica o efeito do tempo nesses níveis 

(F=9.991, ot= 0.001). Também pela análise dos contrastes intra-sujeitos (Quadro 14), 

verifica-se que os níveis de AND.6MI se alteram (F= 10.897, ot< 0.005) do primeiro 

para o segundo momento da avaliação mas que do segundo para o terceiro momento o 

contraste não é significativo (F=0.494, a= 0.485). 

Quadro 14: Médias e desvios-padrão para os níves de AND.6MI nos três momentos de avaliação 
MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Mo Mi M2 

X SD X SD X SD 

AND.6MÍ 323.7 90.53 298.28 110.97 293.36 105.23 

4.2.6 Dois minutos de Step (STEP2MI) 

O factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (F=2.110, a > 

0.05) nos níveis da variável STEP2MI para os três momentos de avaliação, o que 

significa que a variável SEXO não tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 16). A 

partir ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos 

«provas ou momentos de avaliação» têm efeito significativo nos níveis de STEP2MI 

(F= 11.954, a = 0.000) e que não existe efeito interactivo das provas com a variável 

SEXO (F=0.480, a > 0.05). Assim, o efeito significativo das provas nos níveis de 

STEP2MI verifica-se independentemente do SEXO. 
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Figura 16 - Variável Dois minutos de Step (STEP2MI) em função da variável sexo nos três momentos da avaliação 
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Os testes univariados para o factor de interacção provas*SEXO (Figura 16) 

apresentam valores não significativos (a > 0.05). Os contrates intra-sujeitos mostram 

que existem diferenças significativas nos níveis obtidos tanto entre a prova 1 e a 2 (a = 

0.000) como entre a prova 2 e a 3 (a = 0.000) mas não são significativos para o teste 

prova*SEXO do Io para o 2o (a > 0.05) e do 2o para o 3o momentos (a > 0.05), o que 

significa que a média (STEP2MI) dos contrastes especificados é igual (mantém-se) nos 

dois grupos de SEXO (masculino e feminino). 

O factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (oc> 0.05) nos 

níveis da variável STEP2MI para os três momentos de avaliação, o que significa que a 

variável ASSIDUIDADE não tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 17). A 

partir ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos 

«provas ou momentos de avaliação» têm efeito significativo nos níveis de STEP2MI 

(F= 11.438, a = 0.000) não existindo, contudo, efeito interactivo das provas com a 

variável ASSIDUIDADE (ct> 0.05). Assim, pode-se generalizar o efeito significativo do 

número de provas ou momentos de avaliação sobre os níveis de STEP2MI para 

qualquer categoria de ASSIDUIDADE. 

Masc. 
Fem. 

\no M1 M2 
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Figura 17 - Variável Dois minutos de Step (STEP2MI) em função da variável assiduidade nos três momentos da 
avaliação 

( N.° Rep. ) 
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Os testes univariados apresentam diferenças significativas (a = 0.000) para as 

provas (intra sujeitos) mas não para o factor de interacção provas* ASSIDUIDADE (a 

> 0.05). Os testes de contrates mostram que existem diferenças significativas nos 

níveis obtidos entre a prova 1 e a 2 (a = 0.000) e entre a prova 2 e 3 (a = 0.000) mas 

em relação ao teste prova* ASSIDUIDADE (figura 17) do Io para o 2o (a > 0.05) e do 

2o para o 3o momento (a > 0.05) não se verificam diferenças, o que significa que a 

média dos contrastes especificados é igual (mantém-se) nos três grupos de 

ASSIDUIDADE (Baixa, Média e Elevada). 

O factor Inter sujeitos apresentou diferenças significativas (F=5.882, a =0.019) 

nos níveis da variável STEP2MI para os três momentos de avaliação, o que significa 

que a variável INSTITUIÇÃO tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 18). A 

partir ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos 

«provas ou momentos de avaliação» têm efeito significativo nos níveis de STEP2MI 

(F= 11.959, oc= 0.000) não existindo, contudo, efeito interactivo das provas com a 

variável INSTITUIÇÃO (a> 0.05). Assim, o efeito significativo do número de provas 

ou momentos de avaliação sobre os níveis de STEP2MI verifica-se independentemente 

da INSTITUIÇÃO. 
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Figura 18 - Variável Dois minutos de Step (STEP2MI) em função da variável instituição nos três momentos da 
avaliação 

( N.° Rep. ) 
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Os testes univariados apresentam diferenças significativas para as provas (a = 

0.000) mas não para o factor de interacção provas* INSTITUIÇÃO (a > 0.05). Os 

contrates intra-sujeitos mostram que existem diferenças significativas nos níveis 

obtidos entre a prova 1 e a 2 (a = 0.000) e entra a prova 2 e a 3 (a = 0.000). Para o teste 

prova* INSTITUIÇÃO (Figura 18) não se verificam diferenças do Io para o 2o (a > 

0.05) nem do 2o para o 3o momento (a > 0.05), o que significa que a média dos 

contrates especificados é igual (mantém-se) nas duas categorias de INSTITUIÇÃO. 

Evolução da variável Dois minutos de Step (STEP2MI) ao longo do tempo 

A análise de variância das medidas repetidas para três ou mais médias, isto é, o 

estudo do efeito ao longo do tempo (variável ordinal) da variável quantitativa STEP2MI 

mostra-nos que existem diferenças significativas (F= 572.619, a< 0.001) nos níveis de 

STEP2MI bem como se verifica o efeito do tempo nesses níveis (F=15.496, a< 0.001). 

Também pela análise dos contrastes intra-sujeitos (Quadro 15), verifica-se que os níveis 

de STEP2MI se alteram (F=22.477, a< 0.001) do primeiro para o segundo momento da 

avaliação bem como do segundo para o terceiro momento o contraste é significativo 

(F=19.336,ot< 0.001). 
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Quadro 15: Medias e desvios-padrão para os níves de STEP2MI nos três momentos de avaliação  
MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Mo Mi M2 

X SD x SD x SD 

STEP2MI 133.55 44.47 162.65 52.68 141.76 50.62 

4.2.7 Flexão do antebraço (FL.ANT) 

O factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (F=0.619, a > 

0.05) nos níveis da variável FL.ANT para os três momentos de avaliação, o que 

significa que a variável SEXO não tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 19). A 

partir ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos 

«provas ou momentos de avaliação» não têm efeito significativo nos níveis de FL.ANT 

(F=2.189, a > 0.05) e que não existe efeito interactivo das provas com a variável SEXO 

(F=0.024, a > 0.05). Assim, a ausência do efeito significativo das provas nos níveis de 

FL.ANT verifica-se independentemente do SEXO. 

Figura 19 - Variável Flexão do antebraço (FL.ANT) em função da variável sexo nos três momentos da avaliação 

( N.° Rep. ) 
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Os testes univariados (efeitos intra-sujeitos) não apresentam diferenças 

significativas para as provas (a > 0.05) nem para o factor de interacção provas*SEXO 

(a > 0.05). Os contrastes intra-sujeitos (Figura 19) mostram que não existem diferenças 
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significativas para o teste prova*SEXO do Io para o 2o (a > 0.05) como do 2o para o 3o 

momentos (a > 0.05), o que significa que a média (FL.ANT) dos contrates 

especificados é igual (mantém-se) nos dois grupos de SEXO (masculino e feminino). 

O factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (cc> 0.05) nos 

níveis da variável FL.ANT para os três momentos de avaliação, o que significa que a 

variável ASSIDUIDADE não tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 20). A 

partir ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos 

«provas ou momentos de avaliação» não tem efeito significativo nos níveis de FL.ANT 

(a = 0.86) existindo, contudo, efeito interactivo das provas com a variável 

ASSIDUIDADE (F=3.092, a = 0.019). Assim, não se pode generalizar a ausência de 

efeito do número de provas ou momentos de avaliação sobre os níveis de FL.ANT para 

as categorias de ASSIDUIDADE. 

Figura 20 - Variável Flexão do antebraço (FL.ANT), em função da variável assiduidade nos três momentos da 
avaliação 

( N.° Rep. ) 
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Os testes univariados (efeitos intra sujeitos) apresentam diferenças não 

significativas para as provas (a = 0.141) mas significativas para o factor de interacção 

provas* ASSIDUIDADE (a = 0.013). Os testes de contrates mostram que não existem 

diferenças significativas nos níveis obtidos (intra sujeitos) entre a prova 1 e a 2 (a > 

0.05), mas existentes entre a prova 2 e a 3 (a =0.028) bem como para o teste prova* 
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ASSIDUIDADE (Figura 20) do Io para o 2o (a > 0.05) e do 2o para o 3o momentos (a > 

0.05), o que significa que a média dos contrastes especificados não é igual (não se 

mantém) nos três categorias de ASSIDUIDADE (Baixa, Média e Elevada). 

O factor Inter sujeitos não apresentou diferenças significativas (ct> 0.05) nos 

níveis da variável FL.ANT para os três momentos de avaliação, o que significa que a 

variável INSTITUIÇÃO não tem influência sobre os níveis obtidos (Figura 21). A partir 

ainda da análise dos testes multivariados observa-se que o factor intra sujeitos «provas 

ou momentos de avaliação» têm efeito significativo nos níveis de FL.ANT (F=3.378, 

ct< 0.05) não existindo, contudo, efeito interactivo das provas com a variável 

INSTITUIÇÃO (a> 0.05). Assim, o efeito significativo do número de provas ou 

momentos de avaliação sobre os níveis de FL.ANT verifica-se independentemente da 

INSTITUIÇÃO. 

Figura 21 - Variável Flexão do antebraço (FL.ANT) em função da variável instituição nos três momentos da 
avaliação 

( N.° Rep. ) 
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Os testes univariados (efeitos intra-sujeitos) apresentam diferenças significativas 

para as provas (a < 0.05) mas não para o factor de interacção provas* INSTITUIÇÃO 

(a > 0.05). Os contrates intra-sujeitos mostram que existem diferenças significativas 

nos níveis obtidos entre a prova 1 e a 2 (a < 0.05) e a prova 2 e a 3 (a < 0.05). Para o 

teste prova* INSTITUIÇÃO (Figura 21) não se verificam diferenças do Io para o 2o (a 

> 0.05) nem do 2o para o 3o momento (a > 0.05), o que significa que a média dos 

contrastes especificados é igual (mantém-se) nas duas categorias de INSTITUIÇÃO. 
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Evolução da variável Flexão do antebraço (FL.ANT) ao longo do tempo 

A análise de variância das medidas repetidas para três ou mais médias, isto é, o 

estudo do efeito ao longo do tempo (variável ordinal) da variável quantitativa FL.ANT, 

mostra-nos que existem diferenças significativas (F= 679.047, a< 0.001) nos níveis de 

FL.ANT bem como se verifica o efeito do tempo nesses níveis (F=2.940, a< 0.05). 

Também pela análise dos contrastes intra-sujeitos (Quadro 16), verifica-se que os níveis 

de FL.ANT não se alteram (F=3.087, a = 0.085) do primeiro para o segundo momento 

da avaliação mas que do segundo para o terceiro momento o contraste é significativo 

(F=6.471,oc<0.05). 

Quadro 16: Médias e desvios-padrão para os níves de FL.ANT nos três momentos de avaliação  
MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Mo Mi M2 

X SD x SD x SD 

Flex. Ant 16.76 4.27 17.9 6.11 16.63 5.35 
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5 Discussão 

Para a discussão dos resultados adoptamos a seguinte metodologia: 

- Avaliação das componentes força, flexibilidade, agilidade/equilíbrio e 

resistência, antes, no fim e após a paragem do programa de actividade física que 

designamos por treino e destreino. 

- Avaliação de todas as componentes de aptidão física em função das variáveis 

assiduidade, instituição e sexo. 

Na avaliação da componente força com o treino existem diferenças entre a força 

inferior e superior, enquanto que a força inferior piorou a superior melhorou, ambas sem 

significado estatístico. Em relação ao destreino, verificamos um decréscimo em ambas, 

mas só a força superior com significado estatístico. 

Os resultados obtidos na força inferior com o destreino estão de acordo com os 

de Lemmer et ai, (1999) em que até ás doze semanas de destreino, o declínio não foi 

com significado estatístico. 

Em relação à flexibilidade também obtivemos resultados diferentes. Na 

flexibilidade superior os resultados diminuem com o treino e com o destreino. Enquanto 

que na flexibilidade inferior, há uma melhoria dos resultados nos três momentos de 

avaliação. Pensamos que estes resultados estão de acordo com o facto de a flexibilidade 

superior não ter sido trabalhada o suficiente, devido aos idosos terem alguma 

dificuldade em realizar os exercícios propostos. Como diz Spirduso, (1995), terão que 

ter realizado exercícios de flexibilidade para apresentarem melhoras nesta componente. 

Agilidade/equilíbrio, nesta componente os resultados decrescem da primeira 

para o último momento de avaliação. Com o treino há uma diminuição da 

agilidade/equilíbrio sem significado estatístico. Com o destreino também se verifica 

uma diminuição, mas aqui com significado estatístico. 

O nosso estudo não foi coincidente com a bibliografia disponível, pois esta diz 

que o exercício contribui para a manutenção e melhoria da agilidade/equilíbrio. 

Os nossos resultados coincidem com os de Rubenstein et ai, (2000), em que o 

exercício não teve nenhum efeito significativo sobre o equilíbrio. 

Em relação à resistência, verificamos que com o treino houve resultados 

diferentes: no teste ANDARóMinutos tivemos uma diminuição dos resultados; no teste 

STEP2 MIN, tivemos uma melhoria, ambas com significado estatístico. Devemos 

contudo assinalar, que o teste de STEP2MI, pode ser realizado com os idosos a 
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apoiarem-se numa cadeira, enquanto que no outro, os idosos tinham que se deslocar sem 

nenhum apoio. Outra verificação, é que pode ter havido um efeito de aprendizagem no 

STEP2MI. Podemos, dizer que em parte, os nossos resultados estão de acordo com 

alguns autores(Fiatore & col, 1990; Spidurso,1995). 

Com o destreino ambos diminuem na sua resistência, embora só no STEP2MI, 

se verifica resultados estatisticamente significativos. 

Seguidamente avaliamos as componentes da aptidão física em função das 

variáveis assiduidade instituição e sexo. 

Em função da média e elevada assiduidade ao treino, a força superior aumenta, 

os de baixa assiduidade diminui com significado estatístico. Na força inferior, só os 

idosos de elevada assiduidade é que melhoraram, enquanto os outros diminuíram com 

significado estatístico. Devemos referir que utilizamos mais exercícios para a parte 

superior do corpo, enquanto que para a inferior apenas utilizamos caneleiras de um 

Kilograma, o que pode não ter favorecido os idosos de média assiduidade. Também é de 

valorizar o facto de os dados da primeira avaliação serem muito baixos e por isso, só os 

idosos muito assíduos tiveram melhorias. Estes resultados estão de acordo com estudos 

já realizados por diversos autores (Marks, 1992; Jones et al, 1994; Spirduso, 1995; 

Adams et al, 1999; Lemmer et al, 1999; Rubenstein et al, 2000). 

Por exemplo, aumento de 2 ou 3 vezes na força muscular pode ser atingida num 

período de tempo relativamente curto (3 a 4 Meses), durante o treino em adultos idosos, 

com um treino adequado, no entanto a intensidade geralmente prescrita de exercício 

deverá corresponder aproximadamente a 60% a 80% de 1RM, com conjuntos múltiplos 

(de 2 a 3 conjuntos) de 8 a 15 repetições (Mazzeo & Tanaka, 2001). 

Não obtivemos os mesmos resultados como no estudo de Jozsi et ai, (1999), 

porque neste estudo e apesar de só treinarem 12 semanas, aplicaram uma carga de 

trabalho equivalente a 80%, o que implicou que os adultos mais velhos e os novos 

tivessem aumentos similares em termos absolutos na força de extensão de perna a 40% 

e 60%. 

Brandon et ai, (2000), no estudo que desenvolveram, com um programa de 4 

meses de exercícios de força, o grupo sujeito ao programa de força aumentou (p<0.05) 

tanto força absoluta (51.9%) como relativa (IRM/Peso do corpo, 52,4%) depois do 

exercício. Contudo devemos ter em conta que o grupo experimental treinou força de 

flexões dos pés, flexão do joelho, extensão do joelho, 1 hora por dia, 3 dias por semana, 
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o que fez que tarefas como levantar de uma cadeira ou do chão melhorassem 

significativamente depois do programa. 

Estes estudos referenciados anteriormente apresentaram resultados mais notórios 

que o nosso, pois utilizaram uma percentagem mais rigorosa de 1 RM, assim como 

foram estudos realizados com programas específicos de força. 

Quando nos referimos à componente força é de lembrar o que diz Hughes et ai. 

(2001), que a força dos músculos esqueléticos é determinante na capacidade para fazer 

trabalho doméstico diário e actividade de lazer, logo os nossos resultados podem ser 

importantes no sentido de proporcionar melhor qualidade de vida aos idosos nestas 

instituições. 

Em relação a força às variáveis instituição e sexo não influenciaram os nossos 

resultados. 

A assiduidade não teve influencia nos resultados na flexibilidade. A variável 

sexo teve influencia nesta componente. Na flexibilidade inferior, os homens pioraram 

da primeira para a ultima avaliação, enquanto que as mulheres melhoraram. Na 

flexibilidade superior há uma diminuição mais acentuada nos homens. Com o treino 

apenas a flexibilidade inferior apresenta diferenças estatisticamente significativas. Nos 

homens há um decrécimo e nas mulheres uma melhoria. Aliás segundo Rikli & Jones, 

(1999b), as mulheres tiveram mais sucesso no uso da flexibilidade relativamente aos 

homens sendo essa diferença significativa. 

Quanto à variável instituição esta influencia os níveis obtidos na flexibilidade 

superior. Os idosos com situação socioeconómica mais elevada tiveram melhores 

resultados na flexibilidade superior do que os de nível mais baixo. Com o treino os 

idosos de nível socioeconómico mais elevado melhoraram enquanto os de nível mais 

baixo pioraram. 

A variável Instituição teve influencia nos níveis obtidos na agilidade /equilíbrio, 

verificando-se uma diminuição em ambas as instituições, mas mais acentuada nos 

idosos de nível socioeconómico mais baixo. 

A variável instituição também teve influência no teste STEP2MI, verificando-se 

melhores resultados da primeira para a ultima avaliação, mas mais acentuadas nos 

idosos de nível socioeconómico mais baixo. 

Nas variáveis, sexo e assiduidade, não verificamos qualquer influência na 

resistência. 
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Devemos sublinhar o que nos diz Heuvelen et ai, (1998), toda a actividade física 

de lazer incluindo aquela de baixa intensidade, é positivamente associada com a maior 

parte das componentes físicas. No futuro o papel dos lares de terceira idade, deveriam 

ser um recurso complementar, em que um dos principais objectivos, seria estabelecer 

pontes rápidas e eficazes para assumirem como agentes de transição para a continuidade 

da inclusão social (Quintela, 2001), torna-se fundamental o desenvolvimento de 

programas de actividades físicas nos lares no sentido de minimizar, a acentuado declínio 

nas componentes da aptidão física, com prejuízo acentuado na qualidade de vida e 

possível integração na sociedade a qualquer altura. 

Pensamos que seria bom que surgissem mais estudos sobre a problemática dos 

idosos nomeadamente programas de actividade física com maior numero de horas 

semanais e por períodos mais longos reduzindo também as variáveis em estudo para 

assim obterem resultados mais conclusivos. 
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6 Conclusão 

Pelo estudo das variáveis, concluímos que o programa de actividade física com a 

duração de cinco meses de duas horas por semana não influenciou as componentes de 

aptidão física, não obstante, se tenha verificado alguns dados que devemos assinalar: 

- com o treino a resistência medida pelo teste (AndaróMIN) diminui enquanto 

que no teste (STEP 2MCSÍ) aumenta; 

- com o destreino a força inferior, agilidade /equilíbrio e a resistência (medida 

pelo teste STEP dois minutos) diminuíram; 

- a assiduidade não teve influencia nos níveis obtidos; 

- os desempenhos da força superior e inferior alteraram-se com o grau de 

assiduidade com o treino; 

- os desempenhos da força superior alteram-se com o grau de assiduidade com o 

destreino; 

- a instituição teve influência nas componentes flexibilidade superior, agilidade e 

resistência; 

- os desempenhos da flexibilidade superior alteram-se em função da instituição 

com o treino; 

- o sexo teve influência na componente flexibilidade em que as mulheres 

obtiveram melhor desempenho do que os homens; 

- os desempenhos da flexibilidade inferior alteram-se em função do sexo com o 

treino. 

Conseguimos durante a realização do programa estabelecer uma boa relação de 

amizade e satisfação verbalizada pelos idosos e dirigentes das instituições. 

Aprofundamos conhecimentos científicos e desenvolvemos experiência 

profissional para com maior segurança trabalhar com idosos em lares de acolhimento. 
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Anexo 2 

Exmo. Sr. 

Provedor da Irmandade e Santa Casa 

da Misericórdia de Santo Tirso. 

Na sequência da entrevista tida com Va Ex no dia 27 do pretérito mês, venho por 

este meio formalizar o pedido para realizar um trabalho de investigação com idosos da 

instituição que Va Ex dirige. Este trabalho vai desenvolver-se ao longo de 12 meses nos 

idosos da Casa de Repouso Real, Lar José Andrade e Lar Dr° Leonor Beleza e consta do 

seguinte plano: 

• Avaliação clinica e funcional através da aplicação de um questionário descrito 

por Baeck et ai (1991) e validado para a população idosa por Voorips et ai. 

(1991). 

• Avaliação da aptidão física, tendo por base o " Physical Fitness Assessement " 
(Rikkli e Jones) 

• Desenvolvimento de um programa de actividades físicas, com sessões 

bisemanais de 45 minutos cada. 

• Reavaliação da aptidão física no final do programa. 

Pretendo com este trabalho: 

• Melhorar a autonomia e qualidade de vida dos sujeitos, que aderiram ao 
programa. 

• Contribuir para elevar a imagem institucional. 

• Proporcionar assistência mais humanizada. 

• Dar continuidade ao trabalho desenvolvido mediante compensação material se a 

instituição assim o entender 

Serão respeitados todos os princípios e normas institucionais bem como os hábitos e 
valores dos utentes. 

Da avaliação e a aplicação do trabalho serão dadas a conhecer à instituição e 

nenhuns dados serão divulgados sem o conhecimento e a devida autorização. 

Com os meus respeitosos cumprimentos 

Santo tirso, 4 de Outubro de 2000 



Anexo 3 

REGISTO DE PRESENÇAS 

INSTITUIÇÃO 

MES DE. 

OBSERVAÇÕES 



Anexo 4 

Plano de Aulas 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 
Ia AULA 3a AULA llaAULA 19aAULA 27aAULA 35aAULA 
Jogos. Activ. Gimn. Activ. Gimn. Activ.Gimn. Jogos. Act.Gimn. 
Object. Obj.Flex. sup. Obj. Força Obj. Hex. Obj.Força Sup. Obj. Força Inf. 
(Socialização. E Flex. Inf. Superior Inferior Mat. Lençóis Material. 

Dos idosos) Mat. Bastões Mat.Bastões Mat.Cordas E Balões Caneleiras 
Mat. 4aAULA 12aAULA 20aAULA 28aAULA 36 "AULA 
Balões. Activ. Gimn. Activ. Gimn Activ. Gimn. Act.Gimn. Activ. Gimn. 

Obj.Flex. Sup Obj. Força Obj. Força Obj. Força Inf. Obj. Força 
E Rex. Inf. Inferior Sup. Material. Sup. 

2a AULA Mat. Bastões Mat. Cadeiras Mat. Alteres Caneleiras Mat. Alteres 
Jogos. 5aAULA 13aAULA 21a AULA 29aAULA 37aAULA 
Object. Jogos. Act. variadas Act.Gimn. Activ. Nat. Jogo 
(Socialização. Obj. Agilid. Obj. Flexibi. Obj. Força Marcha Objectivos. 
Dos Idosos e Equlibrio Superior Inferior No Agilidade 
Material. Mat.Bolas Material. Material. jardim equilíbrio 
Balões Lenços Elásticos Caneleiras. Obj. Resist. Material. 
Bolas 6aAULA 14aAULA 22aAULA Aeróbica Bolas de Praia 

Jogos. Ginast. Suave Baile de salão Agilidade 38aAula 
Object.Agilid. Obj. Flexibi. Object. E Equilíbrio Ginast. suave 
e Equilíbrio Inferior. Agilidade 30aAULA E criativa. 
Mat. Bolas Mat.Cordas Equilíbrio Jogos Objectivos. 

Lençóis 15aAULA Material. Estafetas Flexibilidade 
7a AULA Act. Gimn Aparelho. Object.Agilida. Superior 
Activ. Gimn. Obj. Força. De musica E equilíbrio E inferior 
Obj. For Sup. Superior. 23aAULA Mat cones Material. 
Mat. Alteres. Mat. Alteres Baile de salão bolas Aparelho 
8a AULA 16aAULA Object. 31aAULA de musica e 
Activ. Gimn. Activ. Gimn. Agilidade Expre. corp. balões. 
Object. Força Obj. Força Equilíbrio E mímica 39aAULA 
Inferior. Inferior. Material Object. Flexi. Jogos Lúdicos 
Material. Mat. Steps Aparelho. superior Object. 
Caneleiras 17aAULA De musica e inferior. Socialização 

9a AULA Activ. Rtmi. 24aAULA Mat. Elásticos Mat. Bolas 
Activ. Nat. E Musica Ginast. Suave 32aAULA Cones e Arcos 
Marcha. Objectivos. Obj. Flexibi. Activ. Gimn. 40aAULA 
Nas Ruas. Agilidade Superior Obj. Força Sup. Actividades 
Obj. Resist. E equilíbrio Mat.elásticos Mat.Elásticos Natureza. 
Aeróbica. Mat. Arcos 25aAULA 33aAULA Objecti. 
Mat. Calçado e Ginast. Suave Act.Gimn. Socialização 
Confortável Sinalizadores Obj. Flexibi. Obj. Força Inf. E resistência 
10a AULA 18aAULA inferior Material. Mat. Calçado 
Activ. Nat. Expre. corp. Mat.elásticos Caneleiras. Confortável 
Marc. Nas E mímica 26aAULA 34aAULA 
Ruas Object. Ginast. Suave Activ. Nat. 
Obj. Resist Flexibilida. Obj. Flexibi. Marcha 
Aeróbica. superior Inferior No 
Mat. Calçado e inferior. E Superior jardim 
Confortável Mat. Cordas Mat.Cordas Obj. Resist. 
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