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Resumo 

O envelhecimento é um processo inevitável, que implica regressão das 

capacidades físicas, psicológicas, fisiológicas e sociais do ser humano. Este, é 

um dos fenómenos que mais se evidência nas sociedades atuais. Várias 

entidades se têm preocupado com o bem-estar e a qualidade de vida desta 

população. 

Sabe-se que a atividade física tem efeitos benéficos na saúde da 

população em geral e pode atenuar os efeitos negativos associados ao 

processo de envelhecimento.  

Sendo assim, este estágio integrado no 2º ano do 2º Ciclo de estudos em 

Atividade Física para a 3ª Idade da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP) pretendeu por em prática a aplicação de um programa de 

exercício físico, com o objetivo de melhorar as capacidades físicas e a 

qualidade de vida de três grupos de idosos, esta vertente profissionalizante 

permite o confronto não apenas das bases teóricas e científicas do exercício e 

da saúde dos idosos, mas compreender como prescrever, desenvolver e 

promover intervenções no âmbito da atividade física (AF) para a 3ª idade. 

O estágio decorreu em 3 palcos distintos: o grupo Santa Casa da 

Misericórdia (SCM) com idosos institucionalizados e com mobilidade muito 

reduzida, o grupo da FADEUP e o grupo Junta de Freguesia da Foz (JFF) 

constituídos por uma população sénior com vida independente e na sua 

maioria com razoável aptidão física. Nestes dois grupos, a estratégia de 

trabalho utilizada recaiu numa atividade física generalizada (2 vezes/semana), 

cujo objetivo central era a melhoria de todas as componentes da aptidão física. 

No grupo SCM, a estratégia foi diferente recaindo sobretudo num trabalho de 

mobilidade, força e resistência aeróbia (1 aula por semana). 

Em conclusão, este estágio permitiu-me desenvolver as competências 

profissionais que me permitirão um desempenho profissional crítico e reflexivo, 

capaz de responder aos desafios e exigências desta área profissional. 

Simultaneamente, podemos afirmar que a AF regular, tende a melhorar a 

capacidade funcional do idoso, sendo notória a melhoria nas várias 

componentes da aptidão física, aumentando desta forma a sua qualidade de 

vida. 

Palavras-chave: Atividade Física, Idoso, Institucionalizados, não-

institucionalizados. 
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Abstract 

Aging is an inevitable process, which involves the loss of physical, 

psychological, physiological and social abilities of the human being. This is one 

of the most evident phenomena in present day societies. Several entities have 

been concerned with the well-being and quality of life of this population. 

It is known that physical activity has beneficial effects on the health of the 

general population and can mitigate the negative effects associated with the 

aging process.  

Therefore, this training course integrated into the 2nd year of the 2nd Cycle 

of Studies in Physical Activity for Elderly at the Faculty of Sport of the University 

of Porto (FADEUP) intended to implement a physical exercise program, with the 

aim of improving the physical abilities and the quality of life of three groups of 

elderly people. This professional aspect allows to contrast not only of theoretical 

and scientific basis of exercise and health of the elderly, but also understanding 

how to prescribe, develop and promote interventions in the context of physical 

activity for the elderly. 

The training course took place at 3 different locations: the Santa Casa da 

Misericórdia group (SCM) with institutionalized elderly people and with very 

limited mobility, the group of FADEUP, and the Junta de Freguesia da Foz 

(JFF) group, consisting of a senior population with independent living, and the 

majority with reasonable physical fitness. In these two groups, the work strategy 

used was general physical activity (twice a week), whose main goal was the 

improvement of all the components of physical fitness. In the SCM group, the 

strategy was different, with an emphasis on a work of mobility, strength and 

aerobic endurance (1 lesson per week). 

In conclusion, this training course allowed me to develop professional 

skills which will enable me to have a critical and reflective professional 

performance, able to meet the challenges and requirements of this professional 

area. At the same time, we can say that regular physical activity tends to 

improve the functional capacity of the elderly, with a remarkable improvement in 

several components of physical fitness, thus increasing their quality of life. 

Key words: physical activity, elderly, institutionalized, noninstitutionalized. 
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Introdução 

 

 

 

Nos últimos anos, por meio de uma transição contínua, a evolução da 

população mundial tem passado de uma modelo, caracterizado por altas taxas 

de natalidade e mortalidade, para outro, em que a natalidade é cada vez menor 

e a esperança de vida maior (United Nations/Development Pro, 2000). No 

centro desta transição, encontram-se o aumento progressivo de pessoas 

idosas e a diminuição relativa dos mais jovens (United Nations/Development 

Pro, 2000). Apenas na última metade do século XX, vinte anos foram 

adicionados na média de vida mundial, fazendo com que a esperança de vida 

ao nascer tenha crescido substancialmente (United Nations/Development Pro, 

2000). 

O aumento do número de pessoas idosas apenas realça a importância de 

evitar que sejam, a partir de certa idade, relegadas a um papel passivo e 

marginal (Farinatti, 1997). 

Encarando o envelhecimento social como uma fase a ser aproveitada, e não 

como um problema, há certo consenso de que devem ser estimuladas políticas 

e iniciativas voltadas para o indivíduo, de forma a melhorar a qualidade de vida 

de cada idoso, aumentando a sua capacidade de continuar a interagir com a 

comunidade, beneficiando assim também toda a sociedade. As pessoas idosas 

deveriam ser vistas como um elemento necessário e importante do processo 

de evolução social (United Nations/Development Pro, 2000). 

  A literatura sustenta a ideia de que uma vida ativa pode melhorar as 

funções mentais, sociais e físicas da pessoa que envelhece (Spirduso et al., 

2005; Cress et al., 2004; Wenger et al., 2001). É cada vez maior o 

reconhecimento de que iniciativas visando a promoção da saúde devem 

incorporar o apoio à adoção de modos de vida ativos em qualquer idade, o que 

implica valorizar um perfil produtivo e positivo da velhice (Shephard,1997; 

Okuma, 1998; Velardi, 2003). Reconhecendo o valor do exercício como 

estratégia para valorização do envelhecimento, a Organização Mundial da 
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Saúde (OMS) publicou em 1997 um conjunto de recomendações para a 

promoção da atividade física (AF) dessa população. Outros autores têm 

enfatizado os benefícios da AF no idoso (Chodzko-Zajko et al., 2009).Outra 

instituição cuja influência normativa é inegável é o American College of Sports 

Medicine (ACSM). Desde 1998, o ACSM vem divulgando recomendações 

sobre a prescrição de exercícios e programas de AF para pessoas idosas 

(American College of Sports Medicine, 1998; Cress et al., 2004). 

 O conhecimento de que o processo de envelhecimento produz um 

enfraquecimento da aptidão e funcionalidades físicas (Carbonell et al., 2009), 

acarreta um desafio para a sociedade atual. No entanto, a AF tem mostrado 

que representa uma ferramenta eficaz para atenuar ou retardar o 

envelhecimento (American College of Sports Medicine, 2009). Para além dos 

aspetos ligados à socialização e independência funcional, a AF tem uma 

enorme probabilidade de contribuir nos ganhos ao nível da saúde física, mental 

e emocional (Spirduso et al., 2005). 

 Este trabalho surge, no âmbito da realização do 2º ciclo de estudos em AF 

para a terceira idade. Este estágio contemplou três grupos de idosos. Um 

grupo pertence ao programa de exercício multicomponente da FADEUP, outro 

dos grupos pertence a um programa da exercício promovido pela Junta de 

Freguesua da Foz (JFF) e o terceiro grupo, pertencente à instituição da Santa 

Casa da  Misericórdia de São Lázaro (SCM). 

O objetivo deste estágio, para além de promover a AF regular nos diversos 

grupos da terceira idade, de uma forma orientada, é a de obter uma 

experiência enriquecedora no campo da AF para a terceira idade de forma a 

desenvolver competências nesta área. 

Este trabalho, distribui-se em seis capítulos. 

Na introdução, faço o enquadramento geral do estágio, enuncio os 

propósitos e objetivos do trabalho, bem como o ordenamento lógico das partes.  

No primeiro capítulo, revisão da literatura, contextualizo o envelhecimento e 

a AF neste escalão etário. 

O segundo capítulo, consiste na caraterização geral dos três grupos de 

trabalho com os quais trabalhei. Aqui, descrevo as condições de trabalho, 
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características dos grupos, metodologias utilizadas, avaliação, e balanço final 

referente a cada um dos grupos de trabalho. 

O capítulo terceiro, a conclusão, farei uma breve apresentação das 

conclusões do trabalho. 

O quarto capítulo, a síntese final, contempla uma sinopse do trabalho. 

No quinto capítulo, figuram as referências bibliográficas das citações 

encerradas no texto. 

Por último, o sexto capítulo, os anexos, que englobará diverso material 

utilizado para a realização desde trabalho, como questionários, planos de aula 

e que não tiveram espaço em capítulos anteriores. 
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1– Revisão da Literatura 

 

 

 

1.1 - Atividade física e exercício – definição 

 

O conceito de AF é muitas vezes utilizado sem clareza e confundido com o 

conceito de exercício físico (EF). 

A AF, é consensualmente definida como todo e qualquer movimento corporal 

produzido pela contração músculo-esquelética resultando num gasto 

energético (Haskell et al., 2007). 

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

especificamente, uma atividade repetida e estruturada que visa a obtenção de 

um objetivo concreto tendo em vista a manutenção ou melhoria da aptidão 

física.  

 O conceito de AF, é muito amplo, e pode ir desde os movimentos 

relacionados com atividades desportivas moderadas, atividades de lazer que 

impliquem movimento, até às tarefas simples do dia-a-dia, como subir escadas, 

andar, realizar trabalhos domésticos etc. 

A AF não deve ser confundida com exercício. Exercício, é uma subcategoria 

da AF, que como já foi referido, é planeada, estruturada, e com um propósito 

de manutenção ou melhoria da aptidão física. 

De acordo com Bouchard et al. (1994), a AF é claramente a componente 

mais variável de todos os fatores que influenciam o gasto energético diário. A 

ausência de AF origina uma maior acumulação energética, podendo ser um 

fator para o desenvolvimento da obesidade (Mota & Carvalho, 2001). 

A prática de EF é uma ferramenta eficaz para atenuar e retardar o 

envelhecimento, se for praticado de forma regular e com a intensidade 

adequada, melhorando a capacidade funcional do organismo (Carbonell et al., 

2009). 

Segundo Colberg (2003), a AF ajuda a ganhar massa muscular, perder 

gordura, melhora a humor, reduz o stress e a ansiedade, aumenta o nível de 
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energia, melhora a imunidade, aumenta a flexibilidade articular e melhora a 

qualidade de vida. Haskell et al. (2007) acrescentam a estes ganhos, a 

preservação da massa óssea, redução da pressão arterial em repouso, ajuda 

no controlo da diabetes, melhor qualidade de sono e grau de relaxamento, 

diminuição do colesterol geral e aumento do HDL, previne e reduz os efeitos de 

doenças cardiovasculares, respiratórias, osteoporose e problemas circulatórios. 

 

 

 

1.2 – Envelhecimento 

 

1.2.1 – Perspetiva demográfica da sociedade atual – especial destaque 

para Portugal  

 

O mundo inteiro tem experimentado um ritmo acelerado de envelhecimento 

da sua população nas últimas décadas. Em 1993, Carrilho já afirmava o 

seguinte: “ O envelhecimento demográfico é um fenómeno social atual que 

caracteriza os países industrializados, sobretudo da Europa”.  

O conceito de envelhecimento demográfico designa, no essencial, a 

progressiva diminuição do peso das gerações mais jovens a favor das 

gerações mais velhas. O início dessa mudança coincide em geral com uma 

descida da natalidade. 

O envelhecimento mundial é uma das mais significativas tendências do séc. 

XXI. Esta situação apresenta implicações importantes e de longo alcance para 

todos os domínios da sociedade. Uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 

anos de idade ou mais e estima-se um crescimento de 1 em cada 5 por volta 

de 2050 (Organização Mundial de Saúde, 1997). O envelhecimento da 

população é sem dúvida um fenómeno que não pode ser ignorado. 

O envelhecimento da população está a ocorrer em todo o mundo, em países 

com vários tipos de desenvolvimento, no entanto está a progredir mais nos 

países ditos desenvolvidos (Organização Mundial de Saúde, 1997). O 

envelhecimento é um triunfo do desenvolvimento. Melhores condições de 
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saúde, sanitárias, económicas, de nutrição e avanços da medicina têm 

contribuído para esta tendência . Em 1950 havia 205 milhões de pessoas com 

60 anos ou mais no mundo. Em 2012, esse número subiu para os 810 milhões.  

Em 2010, a II Assembleia Mundial sobre Envelhecimento realizada em 

Madrid, para discutir o rápido envelhecimento da população mundial, adotou o 

plano de ação internacional para o envelhecimento, cujo enfoque foi o de 

promover a integração entre envelhecimento e desenvolvimento, promover a 

saúde e o bem-estar nesta fase da vida e assegurar ambientes que estimulem 

a autonomia. 

Segundo o relatório da ONU, a principal tendência da demografia mundial é 

que na maior parte dos países do mundo, a população não cresce, ou cresce 

menos que no passado. Há uma tendência global de menor fecundidade. 

Portugal também possui um largo contingente de pessoas idosas na sua 

população e necessita pensar e planear estratégias, para minimizar os efeitos 

do seu envelhecimento demográfico populacional. Portugal tem apresentado 

nas últimas quatro décadas um alargamento do topo da sua pirâmide etária 

(Instituto Nacional de Estatística, 2000). 

De acordo com um estudo publicado pelo Instituto Nacional de Estatística 

(2009), nos próximos 50 anos, Portugal poderá continuar com cerca de dez 

milhões de habitantes, mas manter-se-á a tendência de envelhecimento 

demográfico, projetando-se que em 2060, residam no território nacional 3 

idosos por cada jovem. Os resultados apontam também para uma diminuição 

da percentagem de jovens (menos de 15 anos) e de adultos (dos 15-64 anos), 

a par do aumento da percentagem de idosos. A proporção de jovens reduzir-

se-á de 15,3% em 2008 para 11,9% em 2060, a população em idade ativa 

passará de 67,2% em 2008 para 55,7%. Tal sucede em oposição ao aumento 

considerável do peso relativo da população com 65 anos ou mais de idade que 

quase duplicará, passando de 17,4% em 2008 para 32,3% em 2060 (Instituto 

Nacional de Estatística, 2009).  

Para o esperado aumento da população idosa, contribuirá sobretudo a 

tendência de evolução da população mais idosa, com 80 anos e mais de idade, 

que poderá passar de 4,2% do total de efetivos em 2008 para valores entre os 
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12,7% e os 15,8% em 2060, evolução que resulta sobretudo do aumento da 

esperança de vida média. 

 

 

1.2.2 – Definição de Envelhecimento 

 

O envelhecimento está associado a inúmeras alterações com repercurssões 

na funcionalidade, mobilidade, e saúde deste escalão etário e desta forma na 

sua qualidade de vida (Carvalho & Soares, 2004). 

Ainda não existe um consenso definitivo sobre o conceito de 

envelhecimento, e podemos encontrar na literatura várias definições acerca 

deste processo. 

O envelhecimento é um processo que se direciona para a perda progressiva 

da adaptabilidade fisiológica, levando o organismo a uma capacidade cada vez 

menor de manter a homeostase, tornando-se mais vulnerável (Farinatti, 2002). 

Para Spirduso (1995), o processo de envelhecimento é inerente a todo o 

ciclo de vida e caracteriza-se por uma regressão constante que se verifica em 

todos os seres vivos,traduzida pela perda de capacidade, de adaptação e pela 

diminuição da funcionalidade ao longo da vida. 

Para Austad (1997), o envelhecimento é a deterioração progressiva da 

quase totalidade das funções do organismo durante o tempo. Pode ser 

entendido como a consequência da passagem do tempo, ou como o processo 

cronológico pelo qual o individuo se torna mais velho. 

Matsudo et al. (2003) definem como um processo pelo qual todos os 

indivíduos e organismos passam e é caraterizado pela diminuição gradual das 

capacidades dos vários sistemas orgânicos em conseguir realizar as suas 

funções de forma eficaz. 

Cress et al. (2004) referem que o envelhecimento é um processo complexo 

que envolve muitas variáveis (estilo de vida, genética, doenças crónicas) que 

interagem entre si e influenciam significativamente o modo em que alcançamos 

determinada idade. 
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Spirduso et al. (2005) descrevem o processo de envelhecimento como 

sendo inerente a todos os seres vivos e que com o passar do tempo leva a 

uma perda da capacidade de adaptação, à diminuição da funcionalidade e 

eventualmente à morte. 

Parente (2006), refere que o envelhecimento humano, como as demais 

etapas da vida, é um processo de transformação do organismo, que se reflete 

nas suas estruturas físicas, manifestações cognitivas e perceção subjetiva 

dessas transformações. 

Perracini (2005), descreve que o envelhecimento é caracterizado por 

alterações biológicas, psicológicas, cognitivas e sociais que aumentam a 

predisposição, a situações de incapacidade funcional e aumento de risco a 

situações de vulnerabilidade. Alterações essas muito diversificadas e 

individuais, fazendo do envelhecimento uma experiência heterogénica e 

subjetiva. 

Spirduso et al. (2005), afirmam que o envelhecimento é um processo mais 

biológico e não tanto cronológico. Segundo estes autores, o envelhecimento, 

depende também do sexo, do grupo étnico, da educação, cultura, condições 

socioeconómicas e condicionantes genéticas. Indivíduos da mesma idade 

envelhecem a ritmos diferentes, pois os órgãos sistemas e funções de um 

mesmo indivíduo envelhecem também a ritmos diferentes. Sendo assim, o 

envelhecimento não resulta apenas de alterações físicas, fisiológicas, 

psicológicas e sociais, mas resulta também de doenças crónico degenerativas 

que podem ser provenientes de hábitos de vida inadequados como o 

tabagismo, ausência de AF, tipo de profissão ou má alimentação (Tribess & 

Virtuoso, 2005).  

O processo de envelhecimento evidencia alterações antropométricas, 

neuromusculares, cardiovasculares, neurais, além da diminuição da agilidade, 

flexibilidade, equilíbrio, coordenação, mobilidade articular, aumento da rigidez 

da cartilagem, tendões e ligamentos. Estas mudanças associadas à ausência 

ou baixo nível de AF, levam à diminuição da capacidade funcional do idoso 

(Tribess & Virtuoso, 2005). 
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1.2.3 – Consequências do envelhecimento e benefícios da AF/EF 

 

Segundo Farinatti (2002), as teorias biológicas do envelhecimento examinam 

o tema sob a ótica da degeneração da função e estrutura dos sistemas 

orgânicos e celulares. De uma forma geral, podem ser classificadas em duas 

categorias: as de natureza genético-desenvolvimentista e as de natureza 

estocásticas. As primeiras entendem o envelhecimento num contexto 

controlado geneticamente, enquanto a segunda trabalha sobre uma perspetiva 

em que o processo depende fundamentalmente do acumular de agressões 

ambientais. Embora não haja consenso acerca dos fatores que determinam o 

envelhecimento, ambas as visões, entendem que é um processo complexo, 

que envolve muitas variáveis, que interagem entre si e influenciam o modo 

como cada indivíduo envelhece. Num trabalho realizado por Mota et al. (2004) 

podemos apreender a diversidade de teorias que existem acerca do 

envelhecimento, no entanto todas elas podem ser incorporadas nas duas 

grandes categorias já referidas anteriormente. Dentro das teorias genéticas 

temos: 

 Teoria da velocidade da vida - proposta por Pearl (1928) advoga que a 

longevidade é inversamente proporcional à taxa metabólica. 

 Teoria do envelhecimento celular – Teve início em 1891, quando 

Weismann especulou sobre a existência de um potencial limitado de 

duplicação das células somáticas nos animais superiores. Contudo, só mais 

tarde Hayflick e Morhead confirmaram experimentalmente esta suposição. 

Estes autores, demostraram que a morte das células, é uma consequência 

das características genéticas das próprias células. Os resultados 

consistentes obtidos em várias experiências, levaram os investigadores a 

considerar que a longevidade é determinada geneticamente uma vez que a 

célula tem uma capacidade de proliferação pré-definida. 

 Teoria dos Telómeros - Esta teoria refere que o tempo de vida finito nas 

células eucarióticas normais pode depender dos telómeros (Marx, 1994). 

Muito rebatida esta teoria, pois as evidências apontam mais para que o 
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progressivo encurtamento dos telómeros constitua apenas um dos fenótipos 

dos envelheciemnto biolágico e não seja a causa do processo (Mota et al., 

2004). 

 Teoria da Mutagénese Intrínseca – Esta teoria de Burnet (1974), 

considera que a longevidade das diferentes espécies animais difere devido a 

uma constituição genética específica, que regula a fidelidade do seu material 

genético e sua replicação. De acordo com esta teoria, a longevidade do 

animal depende do menor número de erros na replicação do seu DNA 

celular e da capacidade das respetivas enzimas reparadoras do DNA. 

 Teoria Neuro-Endócrina – Uma teoria proposta por Finch (1976; 1994) 

das mais relevantes dentro das teorias genéticas, refere que o nível de 

envelhecimento é o resultado do declínio de diversas hormonas do eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal que controlam o sistema reprodutor, o 

metabolismo e outros aspetos de um funcionamento normal de um 

organismo. 

 Teoria Imunológica – A “Teoria Imunológica” (Walford, 1969) aborda as 

alterações nas respostas imunológicas associadas à idade. 

 

Dentro das teorias estocásticas temos: 

 Teoria das mutações somáticas – Esta teoria surgiu da constatação que 

doses de radiações sub-letais são frequentemente acompanhadas por 

uma diminuição do tempo de vida (Curtis, 1963). 

 Teoria do Erro-catástrofe – Esta teoria postula que os erros na síntese 

de uma proteína podem ser utilizados na síntese de outras proteínas, 

levando a uma diminuição progressiva da fidelidade e à eventual 

acumulação de proporções de proteínas aberrantes, potencialmente 

letais (Orgel, 1963). 

 Teoria da Reparação do DNA – De acordo com esta teoria é a 

velocidade de reparação do DNA que determina o tempo de vida de 

indivíduos de espécies diferentes e entre indivíduos da mesma espécie 

(Hart & Setlow, 1974). 



Capítulo 1 – Enquadramento da prática profissional  

16 

 Teoria da Quebra de Ligações – Defende o pressuposto de que a 

acumulação de proteínas modificadas pode levar à incapacidade da 

célula normal (Cristofalo et al., 1994). 

 Teoria da Glicosilação – Esta teoria sugere que a modificação de 

proteínas pela glicose e a associação de reações de Maillard levam à 

formação de ligações cruzadas graduais no colagénio que são 

características nos indivíduos idosos (Cerami, 1985; Monnier & Cerami, 

1981) 

 Teoria do Stress-Oxidativo – Defendida por Harman em 1966 envolve 

os radicais livres no processo de envelhecimento. Para este autor, o 

envelhecimento é resultado da acumulação de lesões moleculares 

provocadas pelas reações dos radicais livres nos componentes 

celulares ao longo da vida. 

A divisão destas teorias limita o conhecimento acerca do envelhecimento. 

Os mecanismos biológicos atuam de uma forma coordenada e equilibrado, de 

modo que quando um sistema é perturbado, muitos outros também o são (Mota 

et al., 2004). É importante ter consciência desta inter-relação entre os fatores 

que influenciam o envelhecimento ou são dele consequência. Sendo assim, 

estas teorias não deverão ser vistas de forma isolada na explicação do 

processo de envelhecimento. 

As teorias sobre envelhecimento, referem estratégias, que possivelmente 

poderiam retardar o processo de envelhecimento celular. De entre essas 

estratégias, a prática regular de EF assume particular importância, sendo 

apontada como uma possibilidade de intervenção (Farinatti, 2002). 

A prática de AF, para promover benefícios num indivíduo, terá de ter em 

conta o seu quadro clínico, história de vida, estado físico e psíquico (Spirduso, 

1995). 

Apesar de ser um processo inevitável, tem sido defendido que, no 

envelhecimento, a velocidade e o potencial de reversibilidade podem ser 

alterados com medidas de intervenção. Uma delas seria a aquisição de um 

estilo de vida ativo (Spirduso et al., 2005; American College of Sports Medicine, 

2000; Matsudo, 2001). 
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Evidências sugerem que a prática de AF é um importante instrumento na 

recuperação, manutenção e promoção da saúde, e consequentemente na 

qualidade de vida (Chodzko-Zajko et al., 2009). 

O estilo de vida ativo pode prolongar o tempo de vida independente, e 

colaborar com o melhor desempenho na realização das atividades de vida 

diária (Hurley & Hagberg, 1998). A redução da ansiedade, depressão e stress, 

bem como a melhoria do sono, do auto-conceito e da auto-imagem (American 

College of Sports Medicine, 1998), são benefícios que podemos obter com um 

estilo de vida ativo. 

A prática regular de EF moderado é benéfica para todos, levando à redução 

do risco de morte prematura, ou por doenças cardiovasculares, do 

desenvolvimento de diabetes tipo II, cancro do intestino, hipertensão, 

depressão e ansiedade, ajuda o controle de peso corporal, previne quedas, 

ajuda a manter ossos, músculos e articulações num estado saudável, e 

promove o bem-estar psicológico (Spirduso et al., 2005; Goldspink, 2005). 

Mcauley et al. (2000) Mcauley et al. (2000), afirmam que indivíduos com uma 

atividade regular, aumentam os níveis de aptidão física, atenuam os efeitos do 

envelhecimento no que diz respeito à funcionalidade e independência e 

evidenciam maiores índices de auto-estima e auto-eficácia. 

A prática de AF quando realizada de forma sistemática e segundo 

determinados princípios (EF), induz inúmeros benefícios como: aumenta a 

esperança de vida (longevidade), reduz as taxas de mortalidade e morbilidade, 

diminui o número de medicamentos prescritos, melhora a capacidade 

fisiológica em portadores de doenças crónicas, previne o declínio cognitivo, 

reduz a frequência de quedas e fraturas, favorece a independência e 

autonomia, bem como favorece o contacto social e aumenta o prazer de viver 

(American College of Sports Medicine, 2000; Mazo et al., 2001) 

A OMS (1997, cit. Chodzko-Zajko, 1998), baseando-se em estudos 

realizados acerca dos efeitos da AF regular em idosos, refere benefícios a nível 

fisiológico, psicológico e sociais. A descrição destes benefícios será 

apresentada de forma mais detalhada nos pontos seguintes deste trabalho. 
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Será importante observar até que ponto o processo de envelhecimento pode 

alterar o nosso organismo, bem como as implicações que essas alterações têm 

nas suas várias capacidades. Mais importante ainda na elaboração deste 

trabalho, será verificar quais os benefícios que podemos retirar de uma prática 

regular de AF durante este processo sob o ponto de vista psicológico, social e 

físico. 

 

 

1.2.3.1-  No plano Psicológico 

O envelhecimento normal reúne um declínio gradual das funções cognitivas 

ou de um estágio de transição para as demências (Charchat-Fichman & 

Carameli P. et al., 2005), mas o que mais se observa na população é um 

comprometimento cognitivo leve (Charchat-Fichman & Carameli P. et al., 

2005).  

Segundo Shepard (1997), o aspeto psicológico é evidenciado por um 

processo dinâmico e extremamente complexo, muito influenciado por aspetos 

individuais que se iniciam com um declínio lento e depois acentuado, das 

habilidades que o indivíduo desenvolvia anteriormente. O mesmo autor refere 

que dificuldades de cognição, aprendizagem de novas tarefas e memória de 

curto prazo, são devidas ao envelhecimento do cérebro (Shepard, 2003). 

Segundo Llano et al. (2004), existe um abrandamento no tempo de reação e 

no processamento de informação, devido à diminuição de neurónios e à 

deterioração dos arcos reflexos, que só se ativam com estímulos cada vez 

mais intensos. Desta forma a transmissão de impulsos nervosos é cada vez 

mais lenta, afetando a capacidade de coordenação. No cérebro, verifica-se 

uma diminuição no seu tamanho, uma progressiva perda de memória e uma 

resposta aos estímulos mais lenta, devido à perda de neurónio (Dickstein, 

2007; Trembley & Ross, 2007). 

Para Zimerman (2000), o ser humano apresenta uma série de mudanças 

psicológicas com o envelhecimento, as quais resultam na dificuldade de 

adaptação a novos papéis sociais, falta de motivação, baixa auto-estima, 

perdas orgânicas e afetivas, paranóia, hipocondria e depressão. 
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O aumento da idade para além dos 65 anos é considerado, mundialmente, o 

fator de risco mais consistente para o desenvolvimento do síndrome demencial, 

parecendo haver maior incidência até aos 80 anos, seguida de uma 

estabilização posterior (Zimerman, 2000).  A doença de Alzheimer, é o tipo de 

demência mais comum. 

A demência é uma doença caraterizada pela presença de défices cognitivos 

e intelectuais em múltiplos domínios, envolvendo deterioração da memória 

imediata, a que se pode associar alterações na linguagem ou dificuldade em 

realizar atividades motoras apesar da função motora estar intacta. A 

incapacidade no reconhecimento de pessoas ou objetos familiares e a 

disfunção executiva ou as perturbações no planeamento, na iniciativa, na 

organização e no raciocínio abstrato são outras manifestações da doença 

(Kwyak et al, 2008). Outras características associadas incluem alterações da 

personalidade e do comportamento (agitação, desinibição), apatia, depressão, 

psicose, ansiedade, distúrbios do sono, disfunção sexual, sintomas 

neurológicos (distúrbios motores e da marcha, crises epiléticas) e delírio 

(Kwyak, et al, 2008). Estes sintomas têm repercussões devastadoras, tanto nos 

doentes, como nos familiares e cuidadores. 

A AF regular, tem sido descrita como uma excelente meio de atenuar a 

degeneração provocada pelo envelhecimento dentro dos vários domínios, 

físico, psicológico e social (American College of Sports Medicine, 1998). O 

exercício e a AF, têm sido propostos para o bem-estar psicológico, através da 

moderação e mediação dos efeitos, na construção do auto-conceito e da auto-

estima (Foldvari et al., 2000; Chodzko-Zajko et al., 2009; Mazo et al., 2005).   

Além disso, para muitos idosos, o envelhecimento vem acompanhado com 

uma sensação de perda de controlo (Bandura, 1997). Como a perceção do 

controlo tem sido relacionado com o bem-estar psicológico, vários cientistas 

estudaram a relação entre atividade; a perceção de competências, auto-

eficácia e controlo social. Mcauley & Katula (1998) concluíram nos seus 

estudos que o EF (exercícios dinâmicos de predominância aeróbia envolvendo 

grandes grupos musculares realizado 3-7 vezes por semana com intensidade 

moderada, podendo ser intercalado com treino de força) bem controlado resulta 
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em grandes melhorias tanto a nível físico como a nível da auto-eficácia. Sendo 

assim, esta perceção da auto-eficácia trás ao idoso o bem-estar psicológico. 

Uma vez que a AF permite ao indivíduo idoso a manutenção da sua 

independência, esta reflete-se em sentimentos de felicidade, realização e auto-

eficácia. 

Existem fortes evidências que o exercício e a AF têm um impacto 

significativo nos vários parâmetros psicológicos (Chodzko-Zajko et al., 2009). A 

AF regular traz de uma forma global benefícios psicológicos e uma sensação 

de bem-estar (Chodzko-Zajko et al., 2009). 

Experiências realizadas com idosos, revelaram que o treino aeróbio, pode 

resultar num curto espaço de tempo em melhorias ao nível da memória, 

atenção e tempo de reação (Colcombe & Kramer, 2003). Os mesmos autores, 

referem que o treino aeróbio ou treino de força, realizados isoladamente ou em 

conjunto, conduz a uma melhoria sustentada na performence cognitiva, 

particularmente ao nível da execução do controlo de tarefas. 

Outros estudos referem que a participação em AF regular, está ligada à 

redução do risco de demência, declínio cognitivo e estados de ansiedade em 

pessoas idosas (Chodzko-Zajko et al., 2001; Rodriguez et al., 2002). Um dado 

consensual é de que a AF é acompanhada pela secreção de endorfinas, 

provocando uma sensação agradável e de bem-estar (Callegari & Santos, 

2000).  

Vários estudos sugerem que a AF moderada-intensa (5 ou 6 na escala de 

Borg), pode ser mais adequada do que a de baixa intensidade (1 a 3) ou 

intensidades elevadas (7 ou 8) no que se refere à aquisição do conceito de 

auto-eficácia (Chodzko-Zajko et al., 2009).  

Estudos experimentais realizados por Singh et al. (1997), mostraram 

consistentemente os benefícios do exercício em idosos com depressão clínica. 

Existem também por outro lado, fortes evidências que o treino de resistência de 

alta intensidade é eficaz no tratamento da depressão clínica (Chodzko-Zajko et 

al., 2009). 

Também em relação à doença de Alzheimer e à demência, foram realizados 

estudos que sugerem que a AF pode estar relacionada com a prevenção ou 
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retardamento do aparecimento destas doenças (Laurin et al., 2001; Mcdowell, 

2001; Schuit et al., 2001). Laurin et al. (2001), utilizando no seu estudo uma 

amostra de 9000 indivíduos com mais de 65 anos, concluiu que elevados níveis 

de AF, reduz o risco de declínio cognitivo, demência e doença de Alzheimer em 

quase 50%. 

O mecanismo que estabelece a relação entre AF e melhorias das funções 

cognitivas ainda não é bem compreendido, no entanto, várias investigações 

sugerem que a melhoria do fluxo sanguíneo, o aumenta do volume do cérebro, 

elevações no cérebro de fatores neurotróficos derivados e a melhoria da função 

do sistema de neurotransmissores, pode ocorrer como resposta ao treino 

aeróbio (Colcombe, 2006; Kramer et al., 2006).  

 

 

1.2.3.2- No plano Social 

As condições sociais em que as pessoas envelhecem, estão a trasformar-se 

rápidamente. As exigências das sociedades modernas, as expectativas criadas 

em torno de um ideal de qualidade de vida e as dificuldades na consecução 

desse ideal, marcadas por um ritmo profissional e pessoal, têm resultado na 

diminuição de filhos por casal. O tamanho das famílias está a diminuir, o papel 

das famílias extensas está a sofrer uma redução e as noções de apoio 

intergeracional e de cuidados aos idosos está-se a transformar rapidamente 

(Barreto, 1995). 

A sociedade atual, capitalista e ocidental, muito baseada no conceito de 

produtividade, trás muitas vezes ao idoso um lugar marginalizado sem valor 

social. Esta questão é mais forte na altura em que a pessoa se reforma, e se 

sente por vezes numa ausência de papel social, trazendo-lhe angústia, 

sentindo-se marginalizado, e muitas vezes com tendência ao isolamento. 

Percebendo que ninguém necessita dele, por estar isolado, sente-se cada vez 

mais angustiado, excluído da sociedade, tornando difícil a sua adequação ao 

mundo no qual vive. 

A forma como é visto o envelhecimento, sobre o ponto de vista social, difere 

de país para país. Em alguns países africanos e asiáticos, os idosos têm um 
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papel de prestígio na medida em que são responsáveis por salvaguardar os 

valores tradicionais e são eles “guardiões de uma herança coletiva”. Dando o 

exemplo de Portugal, particularmente nas zonas urbanas, existe uma grande 

ambivalência em relação à forma como se vê a velhice. Se por um lado se 

acentua o respeito e enaltece o conhecimento e a experiência, por outro lado, é 

a juventude, a força física, o novo que merecem a valorização social. O ideal 

de juventude enquanto centro do desenvolvimento humano e social, e modelo 

estético a seguir, preconizado pelos meios de comunicação e pelas culturas de 

massas, deixa pouco espaço para as gerações mais velhas (Ramalho & 

Montez, 2011). Estes fatores levaram ao isolamento das pessoas idosas. Deste 

modo, a velhice parece ser representada como decadência, inutilidade, logo 

desvalorizada do ponto de vista social.  

(Motta, 2004), afirma que o envelhecimento é reflexo de inter-relações 

sociais e individuais, oriundas da educação, trabalho e experiência de vida. A 

cada idade, a sociedade determina certas funções, adequando o indivíduo a 

certos papeis sociais que este deve desempenhar. 

(Teixeira, 2004), afirma que a velhice é fruto da trajetória social exercida pelo 

indivíduo desde o nascimento. Diz-nos que os sofrimentos físicos, económicos 

e psicológicos muitas vezes intrínsecos ao ser humano, são produtos 

estruturais da sociedade, possuindo influência negativa nas condições de vida 

daqueles que envelhecem. 

No entendimento de (Assis, 2004), o envelhecimento e as suas alterações 

de saúde, levam o idoso ao estreitamento da sua inserção social. As alterações 

físicas, como perdas sensoriais (défice auditivo e visual), défices cognitivos, 

problemas osteoarticulares, sequelas ou descontrolo de doenças crónicas, são 

fatores que limitam a mobilidade e a independência do idoso, prejudicando a 

sua sociabilidade, atividades diárias e bem-estar. Tal como já foi referido, as 

questões sociais que permeiam o envelhecimento, são enraizadas pelas 

ideologias e valores de determinado contexto histórico e cultural. 

Para Zimerman (2000), o envelhecimento social da população, modifica o 

estatuto do idoso e a sua forma de se relacionar com as pessoas. Estas 

modificações ocorrem em função de uma: 
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- Crise de identidade – Perda de auto-estima ocasionada pela ausência de 

papel social. 

- Mudança de papéis – adequações a novos papéis decorrentes do seu 

aumento do tempo de vida. Essas mudanças ocorrem no trabalho, família e 

sociedade. 

- Reforma – Os idosos devem estra preparados para não ficarem isolados, 

deprimidos, desamparados, sem rumo. 

- Perdas diversas – Perdas no campo aquisitivo, na autonomia, poder de 

decisão, na independência e perdas de parentes e amigos. 

- Diminuição dos contactos sociais – Esta redução decorre das suas 

possibilidades. 

Percebendo estas dificuldades pelas quais o idoso pode passar, será 

interessante perceber qual o papel que a atividade física poderá ter no campo 

social. 

Spirduso & Cronin (2001), concluíram nos seus estudos que haviam poucas 

evidências que programas de AF levariam a mudanças nas redes sociais e na 

participação em grupos sociais. Por outro lado, Spirduso (1995), revela-nos que 

a maioria das teorias relacionadas com o envelhecimento afirmam que o bem-

estar emocional, também resulta da interação, o grupo torna-se um redutor de 

stress, ajudando o idoso a manter um auto-conceito positivo perante a 

diminuição de energias e das dificuldades que surgem. Outros estudos feitos 

por Riddoch et al. (1998) associaram benefícios sociais positivos ao EF. Numa 

série de experiências controladas visando perceber os benefícios da atividade 

física em idosos “frágeis”, o exercício produziu uma pequena mas significativa 

melhoria na saúde emocional dos idosos, componente de uma medida de 

qualidade de vida, mas apenas mostrou tendências para uma melhoria das 

componentes sociais  

Shepard (2003), refere que à poucas informações sobre interações entre AF 

e funcionamento social. No entanto, é amplamente reconhecido que muitas 

pessoas idosas vivem isoladas e têm uma vida solitária. Uma razão para esse 

isolamento social, é que os idosos frágeis não têm a força física necessária 

para se dirigir à comunidade, dirigir-se às pessoas e participar em eventos. 
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Uma melhoria nas condições físicas, poderia naturalmente ajudar a preencher 

estas necessidades, e se a atividade tomar a forma de um programa de grupo, 

esta fornece uma fonte mais direta de apoio e interações sociais. 

Assis & Araújo (2004), acentuam que o EF possui importante papel de 

integrador social, pois a AF permite ao indivíduo manter-se ativo, aumentando 

a sua disposição para atividades diárias. 

As relações sociais desenvolvidas durante um programa de AF nos EUA em 

ambiente controlado, foram relacionadas com uma sensação de bem-estar com 

a vida e diminuição da solidão numa amostra de 174 idosos (Mcauley et al., 

2000). 

Santiago (2006), afirma que a partir do processo de interação com outras 

pessoas e trocas de experiências, os idosos podem desenvolver uma forma 

diferente de encarar o envelhecimento, e não mais defini-lo de forma negativa e 

podem assim redescobrir valores que permitam o seu reconhecimento pessoal 

e social. 

Chodzko-Zajko (1998), diz-nos que o EF desempenha também um papel 

importante sobre o ponto de vista social. Todas as consequências negativas 

associadas ao envelhecimento, que foram vistas anteriormente (solidão, 

ausência de papel social, perda de objetivos, atividades ocupacionais etc.), 

podem ser atenuadas ou invertidas pelo carácter coletivo e socializador do 

exercício. Através do EF, o idoso não só convive com um grupo de pessoas em 

que se pode identificar, como melhora a sua capacidade física, possibilitando-

lhe assim continuar a executar as suas tarefas do dia-a-dia e sentir-se capaz 

de as realizar, aumentando-lhe assim a sua auto-estima. O idoso, não se sente 

desta forma inferior no contexto social, contribuindo para o seu bem-estar. 

Sendo assim, o EF não é apenas um lugar onde o idoso pode melhorar a sua 

condição física e psicológica, é também um lugar onde o idoso pode 

desenvolver competências sociais e ter uma presença ativa num círculo social 

(Geis, 2008). O idoso pode assim ocupar tempos livres, conviver, valorizar-se e 

descobrir novos interesses. 
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1.2.3.3 - No plano Físico– alterações nas capacidades 

físicas/funcionais: Resistência Aeróbia, Força, Equilibrio, Flexibiidade, 

Coordenação: 

 

 Consequências do Envelhecimento na Resistência Aeróbia  

 

Capacidade aeróbia é definida como a habilidade da função 

cardiorrespiratória de fornecer sangue e oxigénio de forma a ativar músculos, e 

da capacidade de esses músculos usarem oxigénio e substratos energéticos 

durante o esforço físico máximo (Astrand & Rodahl, 1986). Fleck & Kraemer 

(1999) definem capacidade cardiorrespiratória como a habilidade de realizar 

atividades físicas de carácter dinâmico que envolvam grande massa muscular, 

com intensidade de moderada a intensa, por períodos prolongados, e está 

dependente do sistema respiratório, cardiovascular, muscular e das suas 

relações fisiológicas-metabólicas.  

Para além de estar intimamente relacionada com a dependência física e 

fraca qualidade de vida, uma débil função cardiorrespiratória, tem sido 

associada à doença cardiovascular e considerada por si só um fator de risco de 

mortalidade (Hawkins & Wisweel, 2003). 

Sabe-se que com o envelhecimento ocorrem acentuadas alterações 

fisiológicas que são potencialmente negativas à performance motora e 

qualidade de vida das pessoas. Segundo o American College of Sports 

Medicine (2000), a capacidade cardiorrespiratória é um dos componentes da 

aptidão física relacionados à saúde que declina com o aumento da idade. Uma 

baixa capacidade cardiorrespiratória poderá desencadear doenças crónicas 

degenerativas como: hipertensão arterial, diabetes, problemas cardíacos entre 

outros. 

Elevadas pressões arteriais, juntamente com as alterações na parede 

vascular, estão associados a um risco mais elevado de eventos 

cardiovasculares, como enfarte do miocárdio, trombose ou rutura de um 

aneurisma (Fornes & Lecomte, 2003; Thompson, 2003). 
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O consumo máximo de oxigénio (VO2máx.), é um índice da função 

cardiovascular máxima que decresce 5% a 15% por década após a idade de 25 

anos (Hurley & Hagberg, 1998). Hawkins & Wisweel (2003) e Fleg et al. (2005) 

afirmam que a relação do declínio no consumo máximo de oxigénio (Vo2máx.), 

não é constante ao longo da idade, mas cresce de forma acentuada a partir 

dos 30 anos, a cada década que passa. A frequência cardíaca decresce 6 a 

10bpm, e é responsável por muito do decréscimo associado à idade no débito 

cardíaco máximo (Fleg & Lakatta, 1998; Pollock et al., 1997). O plasma, as 

células vermelhas e o volume sanguíneo, são também menores nas pessoas 

idosas (Davy & Seals, 1995). 

Weis et al. (2006), defendem que a diminuição do VO2Máx como 

consequência da idade, se deve à redução do débito cardíaco máximo, 

resultado da diminuição da frequência cardíaca máxima, do volume sistólico 

máximo, assim como à redução arteriovenosa do oxigénio. 

Com o envelhecimento, ocorre também a redução da frequência cardíaca 

em repouso, aumento do colesterol, e também como já foi referido aumento da 

pressão arterial, resultado do aumento da resistência vascular (De Vitta, 2003). 

O débito cardíaco máximo reduz-se progressivamente com o passar dos anos 

(Shepard, 2003). 

A perda de elasticidade nas paredes arteriais, é comumente descrita como 

uma condição de arteriosclerose. Como resultado dessas alterações, 

aumentam a fase de ejeção, a fase de relaxamento, com redução da diástole, 

aumento da impedância à ejeção do ventriculo esquerdo e diminuição da 

complacência (Netto,2002). 

Para Spirduso et al. (2005) e Shephard (2003), com o envelhecimento, a 

frequência cardíaca não é afetada por nenhuma modificação relevante, em 

repouso. Porém na Fcmáx. em exercício, ocorre um declínio. Shephard (2003), 

constata que com o envelhecimento, decresce progressivamente a FCmáx. 

com o aumento do volume de pulsações, oferecendo uma compensação ao 

esforço máximo. O esforço cardíaco máximo diminui, na mesma proporção que 

o declínio máximo de oxigénio. 
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A nível pulmonar, Shephard (2003) afirma que o envelhecimento mostra uma 

caixa torácica enrijecida, com diminuição na elasticidade pulmonar. Diz ainda 

que a capacidade vital decresce enquanto o volume residual aumenta. Gorzoni 

& Rocha (2002) dizem que as alterações fisiológicas provocadas pelo 

envelhecimento a nível pulmonar, são definidas pela diminuição da elasticidade 

pulmonar, redução da capacidade de difusão do oxigénio, redução dos fluxos 

expiratórios, elevação da complacência pulmonar e fecho prematuro das vias 

aéreas. 

A diminuição da capacidade aeróbia, têm implicações significativas na 

independência funcional e qualidade de vida do idoso, sendo um claro 

indicador de proteção de doenças cardiovasculares (Fleg et al., 2005). Sendo 

assim vamos ver quais os benefícios da AF na capacidade aeróbia. 

 

 

 Benifícios da AF/EF na capacidade aeróbia 

 

A capacidade aeróbia máxima diminui com a idade na maioria das vezes 

(Hayflick, 1997, Shephard, 2003; Spirduso et al., 2005). No entanto, os 

fisicamente ativos, possuem uma capacidade aeróbia melhor do que idosos da 

mesma idade inativos ou do que jovens sedentários. As pessoas idosas 

fisicamente ativas, têm capacidade semelhante a jovens ativos. Desta maneira, 

o exercício pode mudar alguns processos fisiológicos que diminuem com a 

idade, melhorando a eficiência cardíaca e a função pulmonar (Hayflick, 1997). 

A estrutura e funcionalidade do sistema cardiovascular, têm evidenciado 

uma capacidade adaptativa considerável em resposta ao treino (Cornelissen & 

Fagard, 2005; Hurley & Roth, 2000), expressa por exemplo na diminuição 

significativa da pressão arterial. 

Spirduso et al. (2005) citando um estudo de Kasch et al.(1990), relata que 

indíviduos treinados por um longo período entre a casa dos 45-68 anos apenas 

tinham registado perdas de 13% no seu VO2Máx., enquanto outro grupo não 

treinado com idades compreendidas entre os 52-70 anos, tinham apresentado 

perdas de 41%. Spirduso cita também um estudo de Shepard (1997) e 
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Blumenthal et al. (1999) em que mesmo indivíduos entre os 70-79 anos, sem 

qualquer tipo de treino anterior, poderiam ter melhorias entre 10-25% na sua 

função cardiovascular e capacidade aeróbia. 

Segundo Shephard (2003), a AF moderada e regular, atua significativamente 

na prevenção de doenças cardiovasculares, como doença cardíaca isquémica, 

AVC, hipertenção, doença vascular periférica. No caso de estas doenças já se 

manifestarem, os casos de morbilidade e mortalidade, serão influenciados de 

forma favorável por um treino progressivo e moderado. Para Spirduso et al. 

(2005) o treino, em particular o aeróbio, melhora a função cardíaca, diminui o 

risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, dislipidemia e diabetes.  

Spirduso (1995) aponta os seguintes benefícios decorrentes desta AF: 

 Aumenta o Vo2máx. 

 Aumento do volume sistólico 

 Aumento do volume total de sangue e tónus dos vasos periféricos, 

reduzindo assim a resistência vascular. 

 Aumento da dilatação do coração e volume sistólico consequência da 

redução da resistência vascular. 

 Melhoria na contractibilidade e eficácia cardíaca. 

 Aumento do HDL (lipo-proteínas de alta densidade) e provável 

redução do LDL (lipo-proteínas de baixa densidade) 

 Diminuição da pressão arterial. 

 

 

  Consequências do envelhecimento na Força Muscular 

 

A força pode ser definida como a capacidade de exercer oposição contra 

uma resistência, sendo considerada como uma capacidade física fundamental 

para uma boa performence e consequentemente uma boa qualidade de vida 

(Llano et al., 2004). 

A capacidade de realizar diferentes atividades diárias, laborais ou 

recreacionais, é determinada em grande parte pela capacidade de desenvolver 

força muscular (Hughes et al., 2001). 



Capítulo 1 – Enquadramento da prática profissional  

29 

A idade, também afeta negativamente a função muscular e os tipos de acção 

muscular (força explosiva/potência, força dinâmica e força de  resistência) 

(Deschenes, 2004). O American College of Sports Medicine (2000a) considera 

a força explosiva, como a capacidade do sistema neuromuscular produzir o 

maior impulso possivel num determinado período de tempo. A força de 

resistência muscular, é a capacidade do organismo realizar esforços de força 

durante períodos prolongados, resistindo à fadiga e mantendo o funcionamento 

muscular em níveis elevados (Deschenes, 2004). A força dinâmica, consiste 

em contrações que ocorrem na presença de diferentes níveis de tensão 

muscular e velocidade articular (American College of Sports Medicine, 2000b). 

Deschenes (2004), considera que a potência e a força dinâmica são as mais 

afetadas pela idade. 

A diminuição da força, não é apenas específica de cada indivíduo, mas 

também de cada grupo muscular e ainda do tipo de contracção (Hughes et al., 

2001; Spirduso, 1995). 

Com o avançar da idade, a força e a potência muscular, isométrica, 

concêntrica e excentrica, diminuem a partir dos 40 anos, e este decréscimo 

acelera a partir dos 65-70 anos (Chodzko-Zajko et al., 2009). A força da zona 

inferior do corpo, decresce a uma velocidade maior do que a da parte superior. 

A potência e a força reativa tem uma redução mais acelerada do que a força 

máxima (Chodzko-Zajko et al., 2009). Do ponto de vista funcional e 

terapêutico,a produção de força máxima e/ou explosiva e em especial a reativa, 

tem importância fundamental nas atividades da vida diária (Rikli & Jones, 

2001), como sentar e levantar de uma cadeira, ou subir um lance de escadas. 

Estas tarefas estão dependentes do tempo de reacção muscular e esforços 

sub-máximos (Granacher et al., 2008).  A resistência muscular também diminui 

com a idade. Por outro lado, manutenção da força a uma dada intensidade, 

pode até aumentar com a idade. As consequências do envelhecimento nos 

mecanismos que levam à fadiga, ainda não são claros (Chodzko-Zajko et al., 

2009). 

Atualmente está bem descrito na literatura que a tanto a força como a massa 

muscular diminuem com a idade (Frontera et al., 1991). Neste sentido, para 
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além da osteoporose e das suas consequências, a sarcopenia que ocorre com 

o envelhecimento é também um fator importante na saúde do sistema muscular 

esquelético (Carvalho & Soares, 2004). 

A diminuição da força é atribuída maioritáriamente à perda de massa 

muscular, seja pela atrofia, seja pela redução do número de fibras musculares 

(Frontera et al., 1991). A atrofia das fibras observada no músculo envelhecido 

inicia-se por volta dos 25 anos, com uma diminuição progressiva da área em 

cerca de 10% até perto dos 50 anos. Após esta idade, ocorre uma atrofia mais 

pronunciada, de tal forma, que aos 80 anos, o idoso sofre uma perda de cerca 

de 50% na área de secção transversal do músculo (Proctor et al., 1995). No 

que se refere ao número de fibras musculares, embora exista consenso 

relativamente à hipoplasia muscular com o envelhecimento, o mesmo não 

acontece no que respeita ao tipo de fibras que são perdidas com o avançar da 

idade (Carvalho & Soares, 2004). No entanto, Lexell (1997) concluiu nos seus 

estudos que as fibras tipo II, de contracção rápida, diminuíram em 26% a sua 

área da secção transversal do músculo velho, quando comparado com um 

músculo jovem, enquanto que em relação às fibras tipo I, não se registou 

diferenças entre os músculos.  

Pesquisas mais recentes, referem que a atrofia detectada na fibra muscular 

envelhecida, é também causada pela diminuiçãom de núcleos dominantes 

(Deschenes, 2004). A redução de miofibrilas ocorre pela inabilidade do 

organismo em reparar os danos causados por dois processos que ocorrem em 

simultâneo no músculo envelhecido: a necrose e a apoptose (Hunter et al., 

2004). 

Para além da atrofia e da hipoplasia, vários trabalhos têm sugerido existir, 

com o avançar da idade, redução da capacidade de recrutamento neural, 

mecanismo que poderá contribuir também de forma significativa para as 

alterações funcionais observadas nos idosos (Urbanchek et al., 2001). Também 

a capacidados dos idosos em ativar completamente os seus grupos  

musculares parece estar comprometida com o envelhecimento (Yue et al., 

1999). Este declínio quantitativo e qualitativo na funcionalidade e estrutura do 
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sistema muscular tem implicações significativas na capacidade funcional do 

idoso (Brill et al., 2000). 

A sarcopenia tem sido associada ao declínio funcional, como por exemplo, o 

simples facto de se levantar de uma cadeira (Alexander et al., 1991), 

velocidade de marcha lenta (Judge et al., 1992) e a problemas de equilíbrio e 

riscos de queda (Wolfson et al., 1995). A perda de massa muscular, de força e 

da qualidade do músculo esquelético  tem implicações negativas na marcha, no 

equilíbrio, aumento do risco de quedas, aumento da osteoporose, perda da 

independência funcional e também contribui para o aumento de doenças 

crónicas (Matsudo et al., 2003). 

A sarcopenia, e as suas mudanças hormonais e metabólicas, levam também 

à deteriorização da capacidade  termoreguladora (Hurley & Roth, 2000), 

redução do metabolismo basal (Hunter et al. 2004), deficiências na regulação 

da glicose (Hurley & Roth, 2000), aumento da gordura corporal e diminuição da 

sensibilidade à insulina (Deschenes, 2004).A sarcopenia provoca perdas da 

capacidade funcional (Hunter et al. 2004), e da habilidade para a realização 

das tarefas diárias (Hunter et al. 2004; Deschenes, 2004). 

Embora o declínio da força e da massa muscular possa estar associado à 

genética, doenças e nutrição, o fator mais importante para o declínio muscular 

no idoso é a inatividade física (Rikli & Jones, 2001). 

 

| Benefícios da AF/EF na Força Muscular  

 

Segundo Hunter et al., (2004)  se apenas uma forma de exercício tiver que 

ser escolhida para promover melhoria na capacidade funcional de idosos, o 

treino com pesos parece ser a melhor opção. Esta opção, fundamenta-se na 

observação de que as principais atividades cotidianas, presentes na vida dos 

idosos, envolvem capacidades que são melhoradas com o treinamento da 

força. 

As mudanças que resultam do treino de força, estão diretamente 

relacionadas com o tipo de treino realizado. Se o treino é realizado com altas 

intensidades e períodos de descanso de 60-90 s, são observadas 
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principalmente alterações na força e massa muscular, enquanto se o treino 

tiver grande volume e períodos de descanso curtos, o resultado é a diminuição 

da gordura corporal (Kraemer et al., 2002). Sendo assim, o objetivo do treino 

de força para idosos, deve estar voltado sobretudo para a melhoria da aptidão 

física e da qualidade de vida, ou seja, estruturado de forma a promover 

melhorias na independência e capacidade funcional dos idosos. 

Fleck & Kraemer (1999), apontam várias melhorias decorrentes do treino de 

força: 

 Aumento da força muscular 

 Aumento do tamanho da fibra muscular 

 Aumento do tamanho da secção da área transversal do músculo da 

coxa 

 Aumento da densidade mineral localizada do osso 

 Redução percentual de gordura 

 Aumento do pico de consumo de oxigénio 

 Efeitos positivos a nível psicológico 

 

A recomendação da inclusão do treino de força nos programas de promoção 

da qualidade de vida do idoso, deve-se à comprovação científica da 

capacidade do treino neuromuscular promover, na população idosa, a 

manutenção e o aumento da força e massa muscular (Carvalho et al., 2003 e 

Hakinnen et al., 1998). 

Tal como vimos anteriormente, a capacidade de produção de força reativa é 

fundamental e pode servir como um mecanismo preventivo nas quedas. As 

lesões ocorridas em resultado das quedas podem levar ao óbito, representando 

um grave problemas de saúde pública (Granacher et al., 2008). 

Laroche et al. (2007), investigaram a influência dos padrões da AF no tempo 

de reacção de 40 mulheres idosas, divididas em 2 grupos: elevado nível de AF 

e reduzido nível de AF. Os resultados mostraram que idosas com um nível de 

AF elevado, possuem uma maior capacidade de recrutar unidades motoras em 

situações que exigem uma rápida resposta muscular, sugerindo que AF pode 

ser um fator determinante no decréscimo da função muscular durante o 
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envelhecimento. O mesmo autor, em outro estudo relacionando o tempo de 

reação e ativação musculares do tornozelo e joelho entre mulheres com 

propensão a quedas e outras sem esta propensão, registou menor resposta 

muscular e tempo de reação  mais lento  nos flexores plantares e dorsais no 

grupo com maior risco de queda. De acordo com os autores, a força muscular 

do tornozelo é fundamental na manutenção do equilíbrio após uma perturbação 

na postura, sendo exigidos também durante a marcha. 

A simples adoção do treino de força de forma regular e sistemática, 

apresenta uma redução da velocidade de deterioração das fibras musculares, 

melhora o equilíbrio e aumenta a potência do músculo (Rice & Keogh, 2009). 

Pode-se esperar que o resultado prático das alterações ocorridas através da 

prática do treinamento de força na terceira idade, seja um sistema músculo-

esquelético mais forte e mais resistente a lesões, melhorando 

significativamente os esforços comuns da vida diária, refletindo-se numa 

qualidade de vida mais saudável. 

 

 

| Consequências do Envelhecimento no Equilíbrio 

 

Por equilíbrio, entende-se a capacidade de manter o corpo na sua base de 

sustentação. O equilíbrio caracteriza-se pela utilização constante de 

informações internas e externas, no sentido de reagir a perturbações da 

estabilidade e ativar os músculos para trabalharem coordenados, antecipando 

as alterações do equilíbrio (Spirduso et al., 2005). 

As quedas são um dos mais sérios problemas associados à idade e um dos 

maiores problemas de saúde pública (Carter et al., 2001; Kannus et al., 2005). 

A definição de queda dada pela OMS é, a consequência de qualquer 

acontecimento que leve o indivíduo a cair no chão contra a sua vontade. Esta 

deve ser encarada como um sintoma e não como um acontecimento isolado, 

podendo inclusivamente ser a manifestação de uma ou mais patologias 

existentes que comprometem a estabilidade do indivíduo (Perracini, 2005). 
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Segundo o mesmo autor, a falta de equilíbrio e as alterações na marcha, são 

dos dois maiores fatores de risco da mobilidade e fatores de queda nos idosos. 

Segundo (Bittar et al., 2003), 85% dos idosos acima de 65 anos, queixam-se 

de desequilíbrios posturais e apresentam, como consequência, desvios na 

marcha, quedas e instabilidades corporais. 

A capacidade de manter o equilíbrio, torna-se diminuída com o 

envelhecimento, que pode ser resultado das mudanças inerentes ao processo. 

A queda pode ser o primeiro indicador de falha do sistema nervoso e o sistema 

músculo-esquelético, o que pode representar um processo de deterioração 

física, com instalação da fragilidade e predisposição a evento fatal (Swift, 

2001). 

As alterações do equilíbrio e o medo de cair afetam a auto-confiança, 

repercutindo-se negativamente na quantidade de AF diária, nos níveis de 

aptidão física e no envolvimento das atividades da vida diária, factos estes que 

por sua vez contribuem para o isolamento social e aumento da dependência de 

outrem (Lachman et al., 1998; Carter et. al., 2001). Parece assim, haver um 

ciclo vicioso negativo entre a inatividade, o fraco equilíbrio, o medo de cair e a 

maior probabilidade de ocorrência de quedas (Carter et al., 2001). 

Spirduso et al. (2005), apontam o sistema muscular esquelético, visual, 

vestibular e o somatossensorial como sendo os principais sistemas que 

possibilitam as pessoas manter o equilíbrio. O sistema visual fornece 

informações como se encontra o corpo no espaço, a que velocidade se move e 

os obstáculos que tem pela frente. O sistema vestibular dá informações de 

referências necessárias para controlar a oscilação postural e o equilíbrio 

dinâmico. O sistema somatossensorial inclui informação da pele, articulações e 

dos receptores vibratórios, todos os quais fornecem informação sobre o 

posicionamento do corpo (Spirduso et al., 2005). 

No sistema vestibular, os neurónios vestibulares, diminuem tanto em número 

como em tamanho da fibra nervosa, iniciando-se essa diminuição por volta dos 

40 anos (Spirduso et al., 2005). A visão está diminuída, fornecendo 

informações diminuídas ou distorcidas. No sistema somatossensorial, segundo 

Spirduso et al. (2005), diminui a capacidade sensitiva da pele, e a capacidade 
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dos idosos destetarem o movimento dos seus membros vai-se tornando cada 

vez mais comprometida. 

Podemos distinguir o equilíbrio entre estático e dinâmico. O equilíbrio 

estático, como o próprio nome indica, é quando se está numa posição estática, 

e equilíbrio dinâmico quando utilizamos informações internas e externas no 

sentido de reagir a perturbações da estabilidade e ativar os músculos para 

trabalharem coordenados, antecipando as alterações do equilíbrio (Spirduso et 

al., 2005). No equilíbrio estático, a base de suporte mantém-se fixa, enquanto o 

centro de massa corporal se movimenta, enquanto no equilíbrio dinâmico, tanto 

o centro da massa como a base de suporte se movimentam, o centro de massa 

jamais se alinha á base de suporte durante a fase de apoio unipodal do 

movimento (Woollacott & Tang, 1997). 

 

 

| Benefícios da AF/EF no equilíbrio 

 

A preocupação com a qualidade de vida e prevenção das quedas nos idosos 

tem vindo a ser um fator de grande importância nos estudos. Uma das medidas 

de prevenção é a AF que auxilia na melhoria dos sistemas e atenua os efeitos 

do envelhecimento (Gauchard et al., 2003). 

Gauchard et al. (2003), afirmam que o EF trás benefícios sobre o 

alinhamento postural, sistema vestibular, sensibilidade propriocetiva, sobre a 

força dos MI, amplitude articular e sobre a velocidade de reação e movimento.  

Em relação ao equilíbrio, os estudos relacionam a AF com uma melhoria na 

estabilidade postural e marcha no idoso, o que pode prevenir o risco de quedas 

na população idosa (Messier et al., 2000). 

Apesar de o fortalecimento muscular levar a uma melhoria da função, outros 

exercícios mais funcionais são necessários para haver ganho maior no 

equilíbrio e independência do idoso (Skelton & Bayer, 2003). Orr et al. (2008), 

realizaram uma revisão que avaliou a eficácia do fortalecimento muscular 

progressivo sobre o equilíbrio corporal, e sugerem que este tipo de treinamento 

realizado isoladamente, não é efetivo para a melhoria do equilíbrio, afirmando 
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que outros fatores estão envolvidos na estabilidade postural. Skelton & Bayer 

(2003), após uma revisão de literatura, concluíram que o programa de treino 

para reduzir o risco de quedas e de fraturas após estas, deve incluir exercícios 

de equilíbrio, coordenação e tempo de reação, para além do fortalecimento 

muscular, e que treinos apenas contendo musculação ou caminhadas são 

menos efetivos. 

 

 

| Consequências do envelhecimento na Flexibilidade 

 

Flexibilidade é definida por Dantas (1998), como uma qualidade física a 

partir da qual um indivíduo é capaz de realizar o movimento de uma articulação 

ou conjunto de articulações em toda a amplitude articular, dentro dos limites 

anatómicos, sem provocar lesão para o corpo. 

Segundo Barros & Ghorayeb (1999), a flexibilidade pode ser classificada em 

quatro tipos: 

 Flexibilidade estática ou passiva – realização do movimento até ao 

limite máximo da articulação, sem velocidade. 

 Flexibilidade dinâmica – ocorre quando é realizado um movimento 

até à amplitude máxima da articulação, com velocidade. 

 Flexibilidade balística – Ocorre quando a articulação á movimentada 

até ao seu limite máximo , com velocidade, estando a musculatura 

relaxada e com auxílio de força externa. 

 Flexibilidade controlada - Ocorre quando a articulação é 

movimentada até ao seu limite máximo , através de uma contracção 

isométrica. 

Durante o processo de envelhecimento, são observados declínios 

significativos nos diferentes componentes da capacidade funcional, em 

especial, nas expressões de força muscular e flexibilidade (Holland et al., 2002; 

Deschenes, 2004). Com o envelhecimento os músculos atrofiam e sofrem um 

encurtamento e como consequência a amplitude de movimento diminui (Llano 

et al. 2004) 
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No idoso, a flexibilidade está ligada à qualidade de vida, pois a sua perda, 

como resultado do processo de envelhecimento, está associada à dificuldade 

de locomoção (andar, subir escadas, levantar de uma cadeira ou da cama etc.) 

(Matsudo, 2001).  Também Mota & Carvalho (2001) referem que a diminuição 

desta capacidade aumenta a dificuldade de locomoção, na realização de 

tarefas diárias e no aparecimento de problemas na coluna vertebral, limitando a 

mobilidade, em situações como levantar de uma cadeira, dobrar-se, andar, etc. 

Enquanto componente da aptidão muscular, a flexibilidade, quando reduzida, 

influi negativamente nas variáveis de amplitude e cadência de passo (Farinatti 

& Lopes, 2004). 

Na flexibilidade, pode-se observar um declínio de 20%-50%, dependendo da 

articulação entre as idades de 30-70 anos (Holland et al., 2002). Esta 

diminuição da flexibilidade, assim como da agilidade, coordenação, equilíbrio e 

mobilidade articular, ao contrário da rigidez da cartilagem articular, tendões e 

ligamentos que tende a aumentar, acarretam maior risco de lesões (Holland et 

al., 2002). 

Níveis adequados de força muscular e flexibilidade, entre outros fatores, são 

determinantes para a eficácia da execução dos diferentes movimentos 

envolvidos na realização das atividades da vida diária. A diminuição da 

funcionalidade desses componentes, com o avançar da idade, pode 

comprometer de maneira parcial ou completa a realização das atividades da 

vida diária, acarretando maior dependência do idoso e redução da sua 

qualidade de vida (American College of Sports Medicine, 1998; Holland et al., 

2002). 

 

 

 

 

 

 

  

 



Capítulo 1 – Enquadramento da prática profissional  

38 

Benefícios da AF/EF na Flexibilidade 

 

Dantas (1998), afirma que entre os benefícios que se podem obter através 

de uma boa flexibilidade, se encontra  o aperfeiçoamento motor, a eficiência 

mecânica, a expressividade e consciência corporal e a diminuição do risco de 

lesões, tendo uma grande relação com a qualidade de vida e o bem estar do 

ser humano. O mesmo autor, refere que a flexibilidade é influenciada por 

fatores endógenos (idade, sexo, individualidade biológica, condicionamento 

físico, tonicidade muscular, respiração e concentração) e fatores exógenos 

(hora do dia, temperatura ambiente e exercícios). 

A flexibilidade, por ser uma componente importante da capacidade muscular, 

tem sido consistentemente alvo de inúmeras investigações científicas nas 

áreas da AF e da saúde. Neste sentido, são apontados os estudos de Silva & 

Rabelo (2006), que encontraram diferença significativa na flexibilidade de 

idosas praticantes e não praticantes de atividade física, com maiores 

resultados para o primeiro grupo. Assim, se praticada de forma regular, a AF 

contribui significativamente para a estabilidade e flexibilidade de uma 

articulação (Llano et al., 2004).  

A realização sistemática de exercícios de flexibilidade mantém a elasticidade 

necessária dos tendões, ligamentos e músculos, permitindo assim uma 

amplitude de movimento da articulação completa (Spirduso et al., 2005). 

Segundo Holland et al. (2002), programas específicos de flexibilidade 

demonstram geralmente efeitos positivos na amplitude articular, na capacidade 

física e qualidade de vida dos idosos. 

 

 

  Consequências do envelhecimento na coordenação 

 

A coordenação motora, segundo Rauchbach (1990), é a base do movimento 

homogénio e eficiente, que exige uma extensa organização do sistema 

nervoso, com utilização dos músculos certos, no tempo certo e intensidade 

correta, sem gastos energéticos. 
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Para Spirduso (1995), coordenação é a capacidade de ativar e organizar 

pequenos e grandes grupos musculares, com a adequada quantidade de 

energia numa sequência apropriada. 

Moreira (2000), diz que a coordenação depende da qualidade do sistema 

aferente (componente sensorial através da qual são transmitidos os estímulos), 

do tratamento da informação (regulação e coordenação) no sistema nervoso 

central (SNC) e da resposta rápida e eficiente através do sistema eferente 

(relação entre o SNC e a musculatura esquelética responsável pelo 

movimento) 

Para Hollmann (1998), a coordenação psicomotora ou neuromuscular, é 

necessária em todos os movimentos que as pessoas fazem, variando apenas 

no grau de solicitação. Quanto melhor for a qualidade de coordenação, tanto 

mais fácil e precisamente será realizado o movimento. A realização do 

movimento torna-se mais flexível e económica, de modo que decresce o 

consumo energético, e consequentemente, a capacidade máxima de oxigénio 

cresce em relação a uma determinada solicitação muscular, baixando 

simultaneamente o nível de fadiga. 

Rauchbach (1990), faz uma classificação quanto ao tipo de coordenação: 

 Coordenação Intramuscular – cooperação neuromuscular 

 Coordenação inter muscular – cooperação entre diversos músculos 

 Coordenação motora-fina – harmonia e precisão dos movimentos 

finos dos músculos das mãos, pés e rosto, ou cooordenação dos 

músculos pequenos para atividades finas 

 Coordenação visio-motora – coordenação de movimentos que são 

orientados pela visão, associada a outras habilidades. 

Para Rauchbach (1990), entre os vários tipos de coordenação, a visio-

motora manual é particularmente importante na vida dos idosos. As funções 

sensoriais, são as mais afetadas pelo processo de envelhecimento, levando a 

um declínio da visão, causado pela detiorização da córnea, da lente, da retina e 

do nervo óptico e também de uma falta de firmeza das mãos e das pernas. 

Assim, tarefas como abotoar roupa, escrever, usar uma agulha, um alfinete, 
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digitar números de telefone, requerem um certo nível deste tipo de 

coordenação para o idoso levar uma vida independente. 

Segundo Barreiros (1999), a combinação dos efeitos do envelhecimento de 

natureza músculo-nervosa, diminuem a capacidade psicomotora do idoso, não 

só porque o sistema nervoso trabalha mais devagar, como a resposta do 

músculo é tardia e pouco eficiente. 

Segundo Weineck (1991), o envelhecimento provoca uma diminuição da 

velocidade dos movimentos, e uma diminuição da capacidade de combinar 

esses movimentos, gerando falsas reações frente a situações inesperadas, o 

que aumenta o risco de acidentes. Ainda a inibição controlada e intencional de 

respostas neurofisiológicas a informação relevante, compromete de forma 

evidente o controlo de movimentos e a aprendizagem (Spirduso et al., 2005). 

Para Rauchbach (2001), a atrofia dos fusos neuromusculares, tem grande 

influência sobre a sensibilidade propriocetiva e controlo motor, na velocidade 

de reação e capacidade de controlar novos movimentos, principalmente os de 

maior complexidade e habilidade. A maior lentidão do idoso, deve-se à perda 

de competência discriminatória dos sensores, à transmissão de impulsos 

nervosos dentro do sistema nervoso periférico que é feito de forma mais lenta, 

as funções cognitivas superiores tornam-se menos ágeis, o corpo é mais lento, 

a perceção da ação é menos detalhada, e a quantidade de informação pode já 

ser excessiva. 

 

 

| Benefícios da AF/EF na Coordenação 

 

A AF quando bem orientada, conduz a um aumento da coordenação da 

população idosa (Spirduso et al., 2005). Assim, de acordo com Lopes et al. 

(2000), existem cinco capacidades coordenativas fundamentais que podem ser 

desenvolvidas através da AF: 

 Capacidade de diferenciação cinestésica -  defenida como uma qualidade 

de comportamento relativamente estável e generalizada, necessária para 

a realização de acções motoras correctas e económicas com base numa 
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recepção e assimilação diferenciadas e que necessita de informações 

cinestésicas. 

 Capacidade de orientação espacial – Qualidade de comportamento 

relativamente estável e generalizada, necessária para a modificação da 

posição e do movimento do corpo como um todo no espaço. 

 Capacidade de equilíbrio – Qualidade de comportamento relativamente 

estável e generalizada, necessária à conservação ou recuperação do 

equilíbrio pela modificação das condições ambientais e para a 

conveniente solução de tarefas motoras que exijam pequenas alterações 

de plano ou situações de equilíbrio instável. 

 Capacidade de reação - Qualidade de comportamento relativamente 

estável e generalizada, necessária a uma rápida e oportuna preparação e 

execução no mais curto espaço de tempo de acções motoras 

desencadeadas por sinais mais ou menos complicados ou por anteriores 

acções motoras ou estímulos. 

 Capacidade de ritmo - Qualidade de comportamento relativamente estável 

e generalizada, necessária à compreensão, acumulação e interpretação 

de estruturas temporais, e dinâmicas pretendidas ou contidas na evolução 

do movimento. 

Alguns estudos mostram a relação positiva que se estabelece entre AF/EF e 

melhoria da coordenação motora. Por exemplo, os resultados do estudo de 

Katzer et al. (2008), mostraram que as idosas fisicamente ativas apresentaram 

desempenho superior na execução da tarefa (coordenação motora fina). Estes 

resultados reforçam a existência de benefícios da prática regular de AF/EF 

para a manutenção dos elementos de uma estrutura motora básica, sendo a 

coordenação motora fina de grande importância para a autonomia funcional do 

idoso. 
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1.3 – Idosos Institucionalizados 

 

 

De acordo com Carvalho & Dias (2011) o envelhecimento humano, não é 

apenas um problema demográfico, é sobretudo um fenómeno mais complexo, 

que envolve aspetos socio-culturais, políticos e económicos em interação 

dinâmica e permanente com a dimensão biológica e subjetiva dos indivíduos. 

Por isso, e segundo os mesmos autores, a reestruturação dos sistemas de 

reforma, os regimes de previdência social, e o aumento das instituições de 

apoio à velhice, são indicadores da preocupação e adaptação social ao 

fenómeno do envelhecimento. A ausência de uma rede de apoio familiar capaz 

de responder às necessidades de autonomia e bem-estar dos idosos, conduziu 

ao aparecimento de instituições (Lima & Viegas, 1998). O internamento do 

idoso numa instituição de longa permanência, pode apresentar-se como a 

única opção da família, frente à ausência de disponibilidade do suporte familiar, 

financeiro e psicológico que o mesmo necessita. 

Assim, importa que nestas instituições sejam estimuladas atividades de 

tempos livres variadas, contactos afetivos e sociais, relações familiares, formas 

de apoio e assistência na doença, alimentação e higiene (Carvalho & Dias, 

2011). 

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

lares, centros de dia ou casas de repouso. Em Portugal, cerca de 33% das 

pessoas ligadas a estabelecimentos de segurança social são idosos (Instituto 

Nacional de Estatística, 2000). 

Kane, in Born & Boechat (2006), após análise de doze estudos, concluíram 

que as razões que levam à institucionalização são: idade, diagnóstico de 

doença, limitação nas atividades da vida diária, morar só, estado civil, situação 

mental, etnia, ausência de suportes sociais e pobreza. 

Azevedo & Matos (2003), que realizaram um estudo com doentes vítimas de 

AVC, concluíram que quando os doentes perdem a sua autonomia, são muitas 

vezes levados para instituições que cuidem deles, devido à sua dependência. 
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Considerando a estrutura familiar moderna e as novas exigências sociais, o 

idoso, na maior parte dos casos, terá que escolher a institucionalização, facto 

que nem sempre significa a solução de sucesso e garantia de bem-estar. A 

esta mudança associa-se a necessidade de um processo de adaptação para 

que os idosos beneficiem de uma velhice bem sucedida (Lemos, 2006). A 

solidão do idoso que se encontra desvinculado do seu meio familiar e social, 

por um lado, e a necessidade de adaptação a um novo meio por outro, são 

questões centrais quando se pensa no idoso institucionalizado (Oliveira, 2006). 

De um modo geral, percebemos que a opinião de alguns estudiosos nesta 

área sobre as consequências da institucionalização não são positivas.  

Born & Boechat (2006), afirmam que por mais qualidade que a instituição 

possua, vai haver sempre um corte com o que se passava anteriormente, 

passando a existir um certo afastamento social e familiar. A necessidade de 

adaptação a situações novas (espaço, rotinas, pessoas), pode originar 

situações de angústia, medo revolta e insegurança. 

Na opinião de Brito & Ramos (1996) a institucionalização deveria ser a 

última alternativa a ser considerada para o idoso, porque normalmente ocorre 

um aumento do isolamento, inatividade física e julgamentos sociais destrutivos, 

principalmente relacionados com a família. As instituições, são geralmente 

espaços impessoais, frios, escuros, monótonos, com poucos estímulos, não 

favorecendo a qualidade de vida dos idosos. 

No entanto, também se podem encontrar posições positivas relacionadas 

com a institucionalização do idoso. Vendeuvre (1999), refere que muitas vezes 

os laços familiares se fortalecem e a qualidade relacional melhora com a 

institucionalização do idoso, talvez porque a carga, por vezes excessiva de 

cuidar de um idoso dependente, que a família sentia, deixa de existir, deixando 

lugar à expressão de afecto. 

Ribeiro et al. (2009), referem que os declínios observados na mobilidade 

funcional, e equilíbrio dos idosos, contribuem para o aumento de risco de 

quedas e fraturas, risco este que é maior em idosos institucionalizados. Este 

maior risco é também consequência dos níveis de aptidão física serem 

inferiores quando comparados com idosos não institucionalizados. O mesmo 
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autor, concluíu através de um estudo, que idosos institucionalizados a 

participar regularmente em sessões de EF supervisionado, apresentam 

melhores níveis de equilíbrio e mobilidade funcional do que idosos não 

treinados, apresentando assim menor risco de queda. 

 

 

1.4 - Problemas de saúde mais prevalentes em idosos – 

recomendações e principais restrições de exercício 

 

 

Apesar da senescência ser um processo natural, com o aumento da idade 

aumenta a probabilidade do aparecimento de patologias, cuja hierarquia é 

variável para os diversos autores. Podemos observar no parágrafo seguinte os 

principais problemas de saúde que a população idosa é alvo preferencial. 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2002), as doenças mais comuns no idoso 

são: 

 Doenças Cardiovasculares – Infarte do miocárdio, Angina, 

Insuficiência Cardíaca 

 Derrames (exemplo: Acidente Vascular Cerebral – (AVC)) 

 Cancro 

 Pneumonia 

 Enfizema e bronquite crónica 

 Diabetes 

 Osteoporose 

 Osteoartrose 

 

As alterações de estrutura e as perdas funcionais, ocorrem em todos os 

órgãos e sistemas do corpo humano, no entanto para Berger (1995), os 

principais problemas de saúde dão-se ao nível dos seguintes sistemas: 

 Sistema nervoso central (demência, doenças neurológicas, depressões)  
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 Aparelho locomotor (artropatias, reumatismos, instabilidade 

corporal/quedas)  

 Sistema cardiovascular (arteriosclerose, hipertensão, cardiopatias, AVC)  

 Sistema respiratório (problemas pulmonares). 

 

Estas incapacidades, no entender de Fedrigo (2000), estão a tornar-se cada 

vez mais prevalentes, e têm importância crucial, na medida em que não têm 

diagnóstico de resolução rápida e absorvem grandes quantidades de recursos 

materiais e de profissionais especializados. No entanto o exercício e a AF têm 

um contributo significativo na prevenção e tratamento de várias doenças 

associadas às perdas funcionais atrás referidas. 

Apesar das controvérsias, estudos epidemiológicos confirmam que pessoas 

moderadamente ativas, têm menor risco de sofrer disfunções mentais do que 

pessoas sedentárias, demonstrando que a participação em programas de 

exercício físico tem também benefícios sobre as funções cognitivas (Laurin et 

al., 2001). 

Cheik et al. (2003), efetuou um estudo relacionando a AF e a depressão, 

utilizando dois grupos (grupo 1 praticou AF não sistematizada (sem controlo de 

intensidade, volume e duração) 3 dias/semana e o grupo 2 realizou AF 

sistemática trabalhando no limiar anaeróbio) realizando trabalho de força e 

cardiovascular. Os resultados obtidos no grupo 1, revelaram uma tendência de 

redução para a depressão, mas não alcançaram um nível satisfatório que 

justifica-se alterar o grau de severidade da doença. No grupo 2 onde o volume, 

frequência, intensidade e duração foram devidamente controlados reduziram os 

níveis depressivos, passando da classificação de levemente deprimidos a não 

deprimidos. Os dados observados, sugerem que a prática regular de EF 

realizado de forma controlada com intensidade e volume correspondente ao 

limiar anaeróbio pode reduzir os níveis de depressão nos idosos. O treino de 

força e o treino cardiovascular parecem ser os mais indicados no caso das 

depressões. Intensidades moderadas (5-6) a elevadas (7-8) numa escala de 

10, parecem ter efeitos mais positivos em depressões mais acentuadas, 

enquanto depressões menos acentuadas, parecem responder positivamente a 
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vários tipos de AF com intensidades moderadas (5-6) (Chodzko-Zajko et al., 

2009). 

Em relação às demências e particularmente à doença de Alzheimer, o EF 

realizado de forma sistemática com duração de 60 minutos e intensidade entre 

60%-80% Fcmáx, obteve resultados positivos num estudo realizado por 

Hernandez et al. (2010). As atividades escolhidas para o desenvolvimento 

motor incluíram alongamentos, treinamento com pesos, circuitos, dança, 

atividades lúdicas e relaxamento. A manutenção das funções cognitivas, 

agilidade e equilíbrio, sem aumento do risco de quedas foi atingido através da 

prática de AF. O grupo de idosos que não realizou este programa, evidenciou 

um declínio significativo em todas as variáveis. 

De uma forma geral o EF tem demonstrado relevância positiva nas doenças 

do SNC e é mais eficaz em intervenções de pelo menos 12 semanas, com 

frequência semanal de 3x e com duração de 45-60 minutos. Resultados 

positivos formam encontrados nos níveis de demência leve (Santana-Sosa et 

al., 2008), moderada (Kwyak et al., 2008) e grave ((Rolland et al., 2007) et al., 

2007), o que indica que o exercício físico é benéfico em todos os estágios de 

demência. 

Em relação aos problemas do aparelho locomotor, a combinação ótima de 

exercícios para a promoção de melhorias na função do aparelho locomotor é 

ainda desconhecida (Pedrinelli et al., 2009), no entanto a combinação do treino 

de força com o treino aeróbio, equilíbrio e coordenação são mais utilizados. A 

intensidade, duração, frequência e progressão são também discutíveis 

(Pedrinelli et al., 2009). No treino de força, as articulações com reações 

inflamatórias, devem ser fortalecidas com exercícios isométricos, envolvendo 

primeiramente poucas repetições com carga inicial de 30% de 1 RM, 

aumentando progressivamente até 75% quando for possível. Articulações 

dolorosas, não devem ser alongadas de forma excessiva. A sobrecarga 

articular deve ser evitada no treino aeróbio através de atividades com pouco 

impacto (hidroginástica, bicicleta, natação), e a Fcmáx deverá estar entre os 

50%-75% (Pedrinelli et al., 2009). No entanto, com base em estudos originais e 

de revisão (Mayoux-Benhamou, 2008) idosos portadores de artrite reumatoide, 
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parecem demonstrar ter maiores benefícios com a prática de EF dinâmico 

(aeróbio, força e flexibilidade) do que com EF estáticos e isométricos. 

No caso das artrites, a AF/EF pode também desempenhar um papel 

terapêutico, sendo os treinos de força (2-3x semana; 8-10 exercícios; 1-3 série 

de 8-10 ou 12-15 repetições) os treinos aeróbios (3-5x semana; 50%-80% 

FCmáx; 20-60 minutos) e o treino de flexibilidade (2-3x por semana (mínimo) 

com duração de 15-30s realizado 2-4x nos grandes grupos musculares) mais 

recomendados (American College of Sports Medicine, 2010). Chodzko-Zajko et 

al. (2009) referem-se apenas à prescrição de treino aeróbio e de força para 

obtenção de melhorias, referindo que atividades de baixo impacto devem ser 

priveligiadas tais como hidroginástica. O volume de treino deve ser suficiente 

para perder peso caso seja necessário. Exercícios muito vigorosos, repetitivos, 

e alongamentos exagerados devem ser evitados, bem como a realização de EF 

logo de manhã para idosos com muita rigidez articular (American College of 

Sports Medicine, 2010). 

Assim, as alterações do aparelho locomotor que ocorrem com o 

envelhecimento e que causam dificuldades articulares, podem ter o seu efeito 

minimizado através da prática regular de EF. Apesar de haver muitas dúvidas 

quanto à melhor forma de prescrição e orientação do EF, há tendência cada 

vez maior para associar treino ressistido e treino aeróbio (Pedrinelli et al. 2009). 

O que parece fundamental neste tipo de doenças do aparelho locomotor é a 

inclusão da prática de EF na rotina da vida diária do idoso, proporcionando-lhe 

mais independência e qualidade de vida. 

Em relação às doenças cardiovasculares mais propriamente a hipertensão 

(problema vascular mais comum entre os idosos), a prescrição de treino deverá 

estar dentro destes parâmetros: treinos de força (2-3x semana; 8-10 exercícios; 

1-3 série de 8-10 ou 12-15 repetições)  o treino aeróbio (3-5x semana; 50%-

80% FCmáx; 20-60 minutos) e o treino de flexibilidade (2-3x por semana 

(mínimo) com duração de 15-30s realizado 2-4x nos grandes grupos 

musculares) é a prescrição mais aconselhada (American College of Sports 

Medicine, 2010). 
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O treino aeróbio utilizando grandes grupos musculares deve ser priveligiado. 

Intensidades de exercício situadas entre 40%-70% Fcmáx. parecem ter os 

mesmos efeitos, ou mesmo melhores do que intensidades elevadas (American 

College of Sports Medicine, 2010). O volume de treino ideal realizado 

diáriamente para controlo da pressão arterial pode variar entre os 20-60 

minutos.  

O treino de força, não deve ser a primeira escolha para quem sofre de 

hipertensão, no entanto deve ser combinado com o treino aeróbio, utlizando 

uma resistência baixa e um número mais elevado de repetições (American 

College of Sports Medicine, 2010). 

O exercício não deve ser realizado caso a tensão esteja particularmente 

elevada (sistólica ≥ 200 e diastólica ≥11) A medicação usada por estes idosos, 

pode prejudicar a termoregulação quando o exercício é realizado em ambientes 

quentes e húmidos, daí a importância de estes idosos estarem informados 

acerca dos sinais de intolerância ao calor. Nos treinos de força a manobra de 

valsalva deve ser evitada (American College of Sports Medicine, 2010). 

Para idosos que tenham sofrido um ataque cardíaco,  o treino de resistência 

na fase de tratamento e o treino aeróbio controlado (passadeira) parece ser 

recomendado, no entanto, desconhece-se ainda qual o tipo de treino mais 

eficaz para estas pessoas (Chodzko-Zajko et al., 2009). 

Idosos com insuficiência cardíaca e doenças coronárias deverão praticar 

exercícios aeróbios e de força. O treino de força pode ser mais aconselhado 

caso a dispneia limite severamente o treino aeróbio. Outra vantagem do treino 

de força é não elevar tanto a frequência cardíaca, permitindo a estes idosos 

trabalhar com uma maior segurança (Chodzko-Zajko et al., 2009). 

No que diz respeito às doenças pulmonares, idosos com este tipo de 

problema, apresentam durante o exercício respirações muito curtas e 

dispneias. Porque as doenças pulmonares obstrutivas crónicas (asma, 

bronquite crónica, enfisemas) resultam numa diminuição permanente do fluxo 

de ar, mesmo utilizando baixos níveis de EF, estas pessoas apresentam 

grandes dispneias. A não ser que este ciclo vicioso  seja quebrado, o idoso 

pode rapidamente ficar debilitado a nível funcional (American College of Sports 
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Medicine, 2010). O EF tem demonstrado ser um meio eficaz de tratamento e 

uma forma de quebrar este ciclo, ajudando o idoso a prevenir a sua debilidade 

funcional (American College of Sports Medicine, 2010).  

Segundo o American College of Sports Medicine (2010), as recomendações 

de treino para este tipo de doenças são: treinos de força (2-3x semana; 8-10 

exercícios; 1-3 série de 8-10 ou 12-15 repetições) os treinos aeróbios (3-5x 

semana; 50%-80% FCmáx; 20-60 minutos) e o treino de flexibilidade (mínimo 

de 2-3x por semana). O American College of Sports Medicine (2009) afirma 

também que os exercícios que envolvam marcha, são amplamente 

recomendados. A atividade aeróbia deve ser realizada 3-5x semana, mas nos 

casos de pessoas debilitadas é recomendado o exercício diário. Não existe 

ainda consenso sobre a intensidade óptima de treino, no entanto 50% vo2máx. 

é recomendado, ou até o aparecimento dos sintomas de limites de tolerância. 

O treino intermitente, é recomendado nas fases iniciais, até que o idoso 

consiga realizar períodos mais longos de exercício. É reconhecido que as 

doenças pulmonares obstrutivas crónicas para além de afetarem os pulmões, 

afetam também o sistema muscular, daí o treino de força ser recomendado. As 

recomendações para este treino são iguais às do idoso saudável. Os músculos 

da cintura escapular devem ser priveligiados, pelas dificuldades que os idosos 

apresentam na realização das atividades diárias que envolvam as 

extremidades superiores do tronco. Os músculos auxiliares à respiração devem 

também ser alvo de atenção especial. 

Apesar de ainda existirem algumas dúvidas sobre a melhor forma de 

optimizar o treino, sabe-se que este tem benefícios evidentes,tanto na 

prevenção, como na melhoria de determinados problemas que acompanham a 

senescência (tratamento). 
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1.5 – Avaliação e prescrição do exercício para idosos saudáveis 

 

1.5.1- Avaliação 

 

Começar programas de AF sem uma avaliação prévia, pode trazer riscos à 

saúde do praticante (American College of Sports Medicine, 2010). Determinar o 

estado de saúde do idoso antes de este começar a realizar AF é prudente e 

permite a prescrição mais adequada do exercício. 

Uma das ferramentas mais utilizadas é o questionário de aptidão para a AF 

(PAR-Q) proposto pelo American College of Sports Medicine (2010), 

instrumento que pretende identificar os indivíduos assintomáticos que não 

precisariam de realizar um exame clínico mais específico antes de começar a 

AF (Brito, 2002). 

Segundo o American College of Sports Medicine (2010), este questionário 

deverá avaliar os seguintes elementos: 

 Fatores de risco para doença cardiovascular 

 História de sinais e sintomas sugestivos de doença cardiovascular 

 História pessoal de doenças e doenças crónicas 

 História de cirurgias e hospitalizações 

 História de lesões musculo-esqueléticas e articulares 

 Comportamentos e hábitos de saúde (exemplo: exercício físico, 

alimentação) 

 Uso atual de medicação 

Antes de realizar os testes físicos, o idosos deve ser informado acerca do 

protocolo dos testes, conhecendo a sua finalidade, os seus riscos e sintomas 

que poderão estar associados, as suas responsabilidades, os benefícios e a 

confidencialidade dos resultados. Naturalmente estes só serão realizados com 

o consentimento do idoso (American College of Sports Medicine, 2010) 

Para a população em geral, a avaliação física associada à saúde, segundo o 

American College of Sports Medicine (2010), deverá incluir os seguintes 

parâmetros: 

 Antropometria ou composição corporal 
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 Aptidão cardiorespiratória 

 Flexibilidade  

  Aptidão muscular 

Uma avaliação médica mais detalhada,  que comprove/informe a capacidade 

e as limitações para a prática de AF/EF ,é aconselhada naqueles idosos que 

responderam afirmativamente a alguma pergunta do questionário (PAR-Q). 

Para a população idosa, vários testes que permitem avaliar as componentes 

selecionadas pelo ACSM e baterias de aptidão física foram desenvolvidas. No 

entanto, uma vez que adultos mais velhos apresentam uma perda da aptidão 

física mais acentuada, a avaliação da aptidão física relacionada à saúde deve 

incluir também a componente agilidade/equilíbrio dinâmico (Rikli e Jones, 

2013). 

A bateria de testes de Rickli & Jones que tem como objetivo a avaliação dos 

parâmetros fisiológicos associados à independência funcional, e consiste em 6 

itens e um alternativo: força e resistência dos MI (levantar e sentar na cadeira), 

força e resistência MS (flexão do antebraço), flexibilidade dos MI (sentado 

alcançar os MI com a mão), flexibilidade MS (alcançar as mãos atrás das 

costas) mobilidade, velocidade e equilíbrio dinâmico (levantar da cadeira, 

caminhar 2,44m e voltar a sentar) e resistência aeróbia (andar 6 minutos). O 

IMC pode ser determinado através da medição do peso e da altura. 

 

 

1.5.2 – Prescrição do exercício 

 

Os princípios gerais para a prescrição de exercícios físicos para idosos, 

fundamentam-se na(s) modalidade apropriada, intensidade, duração, 

frequência e progressão da atividade física, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida, minimizar as alterações fisiológicas, melhorar a capacidade 

motora e proporcionar benefícios sociais, psicológicos e físicos (Tribess & 

Virtuoso, 2005). 

Os objetivos da prescrição de exercícios, devem evidenciar a melhoria da 

aptidão física, a promoção da saúde, uma redução dos fatores de risco para 
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doença crônica e assegurar a segurança durante a participação nos exercícios, 

não esquecendo interesses individuais, necessidades de saúde e condição 

clínica (Tribess & Virtuoso, 2005). A escolha do tipo de exercícios a realizar, 

deve ter também em conta o material disponível (American College of Sports 

Medicine, 2010).  

Segundo o American College of Sports Medicine, (2010) uma variedade de 

exercícios é recomendada para melhorar as componentes físicas dos idosos. 

Os componentes relacionados com a saúde e a aptidão física incluem: trabalho 

aeróbio, trabalho de força e resistência muscular, flexibilidade, equilíbrio e 

agilidade. 

A frequência semanal de treino deverá segundo o American College of 

Sports Medicine, (2010) respeitar as seguintes indicações: 

 No mínimo 5 vezes/semana – Intensidade moderada (40%-60% 

VO2máx) de atividades aeróbias, exercícios com suporte de peso e 

exercícios de flexibilidade. 

  No mínimo 3 vezes/semana – Intensidade vigorosa (≥60% VO2máx 

) de atividades aeróbias, exercícios com suporte de peso e exercícios 

de flexibilidade. 

 3-5 dias por semana – Uma combinação de intensidade moderada e 

vigorosa de atividades aeróbias, exercícios com suporte de peso e 

exercícios de flexibilidade. 

 2-3 dias por semana – Trabalho de força muscular e resistência 

muscular, exercícios com utilização do peso corporal, exercícios de 

equilíbrio e agilidade. 

Uma sessão de treino deverá ter as seguintes componentes (American 

College of Sports Medicine, 2010): 

 Aquecimento – 5-10 minutos, com intensidade baixa (≤40% VO2máx 

) a moderada (40%-60% VO2máx) com exercícios aeróbios e de 

resistência muscular de forma a aquecer e preparar o organismo 

para a fase seguinte. 
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 Condicionamento físico – 20-60 minutos de exercícios aeróbios, 

força, exercícos de trabalho neuromuscular (equilíbrio, agilidade) e 

atividades desportivas. 

 Retorno à calma – 5-10 minutos com intensidade baixa (≤40% 

VO2máx ) a moderada (40%-60% VO2máx) com exercícios aeróbios 

e de resistência muscular 

 Alongamentos – No mínimo 10 minutos, realizado depois do 

aquecimento ou do retorno à calma. 

 

 

1.6 – Metodologia de treino com idosos 

 

1.6.1 – Trabalho de resistência aeróbia 

 

Para Spirduso et al. (2005), com a prática de exercício aeróbio sistemático, 

pode-se alcança um melhor funcionamento do coração, pulmões, artérias, 

veias e da capacidade desses sistemas em utilizar oxigénio para produzir 

energia. 

Para os autores (Mcardle & Katch, 2008), exercícios físicos aeróbios, 

contribuem para a vasodilatação dos músculos ativos e redução da resistência 

periférica total, aumentando o fluxo sanguíneo. Para além disso, a contração e 

relaxamento alternadas dos músculos, podem proporcionar uma força capaz de 

impulsionar o sangue por meio do circuito vascular, facilitando o retorno do 

sangue venoso para o coração e consequente melhoria circulatória. 

Há um consenso na literatura científica para o treinamento da capacidade 

cardiorrespiratória, na qual a melhor opção são os exercícios dinâmicos de 

predominância aeróbia, envolvendo grandes grupos musculares (Tribess & 

Virtuoso, 2005).  

Atualmente, está claro que indivíduos idosos demonstram o mesmo aumento 

no VO2máx (10-30%) com o treino aeróbio que o adulto jovem (Hagberg, 

1990). Da mesma forma que no adulto jovem, a magnitude do aumento no 
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VO2máx em pessoas idosas, depende da intensidade de treino. O treino com 

intensidade leve demonstra pouca ou nenhuma alteração (Hagberg, 1990). 

 

 

Quadro 1 - Intensidade e duração para exercício físico cardiorrespiratório 

Autor Duração Intensidade 

Skinner (1991) 45 min mínimo 

Baixa a Moderada 

40% FCmáx (minimo) 

50-70% FCmáx 

Matsudo & Matsudo 

(1997) 
20-60 min 50-74% FCmáx 

Okuma 1998 

Fase inicial: 12-20min. 

 

Fase de incremento: 21-30 

min. 

 

Fase de manutenção: 45-60 

min 

60-70% FCmáx 

 

70-80% FCmáx 

 

70-80% FCmáx 

ACSM 2000 

20-60 min.; iniciantes várias 

Sessões de 10 min. ao 

longo do dia 

50-70% FC Reserva 

Teixeira & Utiyama  

2002 
15-60 min 50-80% FCmáx 

 

 

Llano et al. (2004), referem que idosos a principiar exercício, deve ser 

aplicada uma intensidade mais baixo, sendo esta aumentada 

progressivamente.  

(Pate et al., 1995), afirmam que em idosos sedentários, o treino aeróbio 

deve ter intensidade baixa a moderada e de longa duração. 
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Haskell et al. (2007), referem que a frequência mínima semanal, deverá ser 

de 5 (mínimo) vezes/semana, se o treino for realizado a uma intensidade 

moderada (5-6 numa escala subjetiva de 10) e de 3 (mínimo) vezes/semana se 

a intensidade for forte (7-8 numa escala subjetiva de 10). A duração caso a 

intensidade seja moderada deverá ser de 30 minutos, caso a intensidade seja 

forte, 20 minutos são recomendados. 

O American College of Sports Medicine (2010), recomenda uma frequência 

semanal de 3-5 vezes/semana, distribuídas ao longo desta. Três vezes por 

semana, parece ser a frequência ideal para os iniciantes. À medida que estes 

iniciantes consigam suportar pequenas sessões de baixa intensidade e curta 

duração, um aumento na frequência semanal é recomendado. Relativamente à 

intensidade, segundo o American College of Sports Medicine (2010) 

recomenda-se 60-90% FCmáx ou 40-85% VO2máx . Pessoas com condição 

física muito baixa, poderão ter que trabalhar com intensidades mais baixas 40-

50% VO2máx. A duração do exercício deverá situar-se entre os 20-60 minutos, 

de atividade aeróbia contínua ou intermitente, podendo indivíduos muito 

descondicionados ter que realizar vários períodos de 10 minutos até poderem 

avançar para períodos mais prolongados.  

 

 

1.6.2 – Trabalho de Força 

 

Apesar do exercício aeróbio ser aquele que, tradicionalmente, é o mais 

recomendado para aumentar a aptidão física, o treino de força é atualmente 

considerado um componente fundamental do programa geral de atividade física 

(Carvalho & Soares, 2004).  

Uma das formas de intervenção que tem demonstrado grande eficiência na 

manutenção e aumento da massa muscular e consequentemente na melhoria 

da aptidão física  e independência de idosos, quando feito de forma 

sistemáticaé o treino de força (American College of Sports Medicine, 1998). 

Devido a sarcopenia e a fragilidade muscular ser quase uma característica 

universal do avanço da idade, estratégias para preservar ou aumentar a massa 



Capítulo 1 – Enquadramento da prática profissional  

56 

muscular em indivíduos idosos deve ser implementada (American College of 

Sports Medicine, 1998). 

As inúmeras vantagens proporcionadas pelo treinamento de força no 

processo de envelhecimento estão amplamente descritas na literatura, (Tribess 

& Virtuoso, 2005). No entanto, deve-se ter alguns cuidados na prescrição para 

os idosos, nomeadamente: 

a) O treino de força deve ser realizado pelo menos duas vezes por semana, 

com um mínimo de 48 horas de repouso entre as sessões para a recuperação 

da musculatura e prevenção do sobretreino (American College of Sports 

Medicine, 2000b; Okuma, 2003).  

b) Recomenda-se realizar um conjunto de 8 a 10 exercícios com 8 a 12 

repetições por cada conjunto, a uma intensidade de 60-80% de 1RM (American 

College of Sports Medicine, 2000a).  

c) A seleção dos grupos musculares a serem trabalhados deve ser direcionada 

aos grandes grupos musculares que são importantes nas atividades da vida 

diária, como: glúteo, peitoral, quadríceps, grande dorsal, abdominais e deltóide 

(Okuma, 2003). 

d) A duração das sessões não deve ultrapassar a 60 minutos, pois pode 

desmotivar a prática do exercício. O indivíduo deve ser capaz de completar a 

sessão de treino num período de 20 a 30 minutos (American College of Sports 

Medicine, 2000a). 

e) Recomenda-se inspirar antes de levantar o peso, expirar durante a 

contração e inspirar durante o retorno à posição normal, evitando a manobra de 

valsalva (Okuma, 2003).  

f) A intensidade das cargas deve ser progressiva e o mais individualizado 

possível (Carvalho & Soares, 2004). 

 

De acordo com Fleck & Kraemer (2006), as características gerais dos 

programas de treino de força idosos, devem seguir as seguintes indicações: 

Escolha do exercício - Os exercícios principais devem trabalhar os grandes 

grupos musculares: 4 a 6 exercícios para os grandes grupos musculares; 3 a 5 

exercícios suplementares para grupos musculares pequenos são usualmente 



Capítulo 1 – Enquadramento da prática profissional  

57 

adicionados. Pesos livres, equipamentos isocinéticos, equipamentos 

pneumáticos e equipamentos com roldanas têm sido comumente utilizados. É 

recomendado que exercícios em equipamentos sejam utilizados inicialmente 

com progressão para pesos livres, sempre que seja possível. 

Ordem dos exercícios - Um aquecimento é usualmente seguido de 

exercícios para os grandes grupos musculares. Para sessões nas quais todo o 

corpo é exercitado, os exercícios podem ser alternados entre membros 

superiores e inferiores e entre grupos musculares antagonistas. 

Repouso entre as séries - Devido ao facto de a ativação do tecido muscular 

estar relacionado à resistência e à qualidade total do trabalho realizado, a 

duração dos períodos de repouso deve ser consistente com os objetivos do 

programa. Os períodos de repouso devem ser mais longos se resistências mais 

pesadas forem usadas e podem ser encurtados conforme a tolerância ao 

exercício é aumentada. Tipicamente, 1 a 2 minutos têm sido utilizados. 

Períodos de repouso mais curtos têm sido associados a resistências muito 

leves, em que a recuperação é mais rápida. 

Número de séries - O ponto de partida inicial recomendada consiste em pelo 

menos uma série por exercício para 8 a 10 exercícios. A progressão pode ser 

feita de 1 a 3 séries ao longo do tempo (dependendo do número de exercícios 

realizados). A tolerância a 3 séries tem sido mostrada mesmo por idosos 

frágeis. 

Intensidade – A faixa mais comum de percentual de carga examinada é de 

50-85% do 1RM para 8 a 12 repetições. Cargas mais leves são recomendadas 

inicialmente. Vários esquemas de carga têm sido recomendados para a 

progressão, incluindo cargas leves, moderadas e moderadamente pesadas. 

Número de repetições - Assim como nas demais populações, a resistência 

utilizada e o número de repetições realizadas por idosos têm um efeito nas 

adaptações ao treino. Cada série deve envolver 10 a 15 repetições. 
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1.6.3 – Trabalho de equilíbrio 

 

Ainda existem muitas questões que devem ser respondidas referentes a 

eficácia de diferentes formas de exercício como estratégias de prevenção de 

quedas em diversos grupos de indivíduos idosos (Chodzko-Zajko, 1998). 

Devido à natureza multifacetária de vários programas de intervenção, ainda 

não é possível identificar os mecanismos específicos em que a estabilidade 

postural tem melhorado. Contudo, parece que existe uma evidência suficiente 

que suporta a recomendação de um programa amplo de exercícios que inclua 

treino de equilíbrio, exercício resistido, caminhada e transferência de peso, 

podem ser inclusos como parte de uma intervenção multifacetária para reduzir 

os riscos de queda (American College of Sports Medicine, 1998). 

Independentemente da causa, as alterações do equilíbrio postural, levam a 

uma diminuição da capacidade do indivíduo utilizar estratégias compensatórias, 

aumentando a instabilidade e consequentemente o risco de queda (Swift, 

2001). 

Bento et al. (2010), após revisão sistemática com o objetivo de analisar o 

efeito do EF na redução do risco de quedas em idosos, concluíram que o 

exercício físico de forma isolada, é capaz de reduzir o risco de quedas (isto foi 

evidente em 7 dos 10 estudos que foram avaliados). De entre os principais 

componentes de cada programa, houve predominância entre treinamento de 

força e equilíbrio, além de exercícios de coordenação, flexibilidade e aeróbios. 

No entanto, não encontraram uma indicação clara em relação à frequência, 

duração e intensidade das sessões. Concluíram que estudos que associaram 

componentes de força e/ou equilíbrio, além de outras formas de intervenção 

mostraram-se mais efetivos em prevenir e reduzir as quedas em idosos. 

Segundo Llano et al. (2005), 2 ou 3 exercícios específicos de equilíbrio 

devem ser realizados em cada sessão, pois na maioria das atividades que 

envolvem deslocamentos e movimentos esta capacidade é desenvolvida. 

Segundo Okuma (2003), os exercícios para desenvolver o equilíbrio devem 

ser executados no início do treino, quando trabalhados outros componentes da 
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aptidão, para que as pessoas possam estar descansadas, propiciando uma 

melhor performance do exercício. 

O mesmo autor, refere que os exercícios devem ter duração de 10 a 30 

segundos com 2 a 3 repetições para cada posição ou exercício, perfazendo um 

total de 10-15minutos.  

Os exercícios de equilíbrio podem ser do tipo estático e/ou dinâmico, que 

envolvam combinações de manipulação, ausência do estímulo visual, giros 

lentos e coordenação do corpo. 

 

 

1.6.4 - Trabalho de Flexibilidade 

 

A realização sistemática de exercícios de flexibilidade mantém a elasticidade 

necessária dos tendões, ligamentos e músculos, permitindo assim uma 

amplitude de movimento da articulação completa (Spirduso et al., 2005). 

Para o treino da flexibilidade, materiais como colchões, almofadas e bancos, 

podem ser utilizados para facilitar as posturas e execuções dos movimentos 

(Okuma, 2003). 

Deve-se realizar um aquecimento antes de começar exercícios de 

flexibilidade (Jones e Rose, 2004). Os exercícios para treinar a flexibilidade 

devem ser trabalhados com uma frequência mínima de 3 vezes/semana, 

podendo ser realizados diariamente (Okuma, 2003; American College of Sports 

Medicine, 2000). A sessão de exercício deve variar de 15 a 30 minutos 

(American College of Sports Medicine, 2000). Deve-se respirar antes de iniciar 

o alongamento, expirar durante a execução, e voltar a inspirar quando o 

alongamento terminar (Jones & Rose, 2005). Os movimentos dos exercícios 

devem ser lentos, seguidos de alongamento estático durante 10 a 30 segundos 

e 3 a 5 repetições para cada exercício. A amplitude do movimento articular 

deve ser confortável, sem causar dor (Okuma, 2003). 
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1.6.5 – Trabalho de coordenação motora 

 

Segundo Okuma (2003), o número de repetições é determinado pela fadiga 

observada nos alunos e/ou na sua motivação, decorrente do esforço que os 

deslocamentos rápidos exigem; Aproximadamente 10-15 minutos de exercícios 

devem ser dedicados ao treino da coordenação/agilidade; A seleção dos 

exercícios deve ser feita de maneira que predominem exercícios em 

velocidades máximas, combinados ou não com deslocamentos do corpo no 

espaço, mudanças de direção e alterações do centro de gravidade. 

No princípio do treino da coordenação/agilidade deve-se evitar: 

 Atividade em que as pessoas fiquem paradas e o material se desloca; 

 Giros e tarefas de ultrapassagem de objetos altos, pela necessidade de 

alta velocidade; 

 Disputas corporais, pela alta necessidade de controlo do corpo; 

 Deve-se dar prioridade às atividades de baixa complexidade, pois os 

idosos tendem a privilegiar a execução correta em detrimento da execução 

rápida (Okuma, 2003). 

Independentemente da capacidade física que pretendemos trabalhar, 

devemos perceber que a prescrição de exercícios deve ser direcionada às 

alterações provocadas pelo envelhecimento. A identificação do nível de 

dependência funcional do idoso proporciona prescrições de exercícios 

direcionados às suas reais necessidades, com menos riscos e com uma maior 

efetividade do programa. 

Os princípios gerais são os mesmos para pessoas de todas as idades e 

capacidades funcionais, independentemente da existência de fatores de risco 

ou doenças, e fundamentam-se na modalidade(s) apropriada, intensidade, 

duração, frequência e progressão da atividade física, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida, retardar as alterações fisiológicas, melhorar a 

capacidade motora e proporcionar benefícios sociais, psicológicos e físicos 

(Tribess & Virtuoso, 2005).  
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2 – Caraterização Geral do Estágio 

 

 

 

2.1 – Grupo da Junta de Freguesia da Foz (JFF) 

 

 

2.1.1 – Caraterização do Espaço 

 

As aulas de Educação Física, que fazem parte de um projeto organizado 

pela Junta de Freguesia da Foz para trabalhar com a população mais idosa, 

irão decorrer num espaço que antigamente era um infantário (S. João da Foz) e 

foi agora recuperado para a realização deste projeto.  

Este Local situa-se Junto à Universidade Católica na Foz. Este Infantário, 

que já não cumpre essas funções, foi remodelada e como foi já referido servirá 

de suporte físico a este projeto, onde decorrerão aulas de informática, dança, 

inglês e também de Educação Física. Todo o edifício se encontra em 

excelentes condições, fruto das obras que lá se realizaram para poder acolher 

da melhor forma este projeto. 

A sala que se destina à Educação Física está em perfeito estado, com um 

piso em perfeitas condições que permite a realização das aulas em segurança. 

Tem quatro janelas grandes, que permite a entrada de luz natural e uma porta 

que dá acesso ao exterior, onde encontramos um pátio com relvado, que será 

também aproveitado para a realização das aulas sempre que o tempo permitir. 

Dentro da sala temos uma aparelhagem para se entender realizar as aulas com 

música. A área da sala não é muito grande, principalmente se tivermos em 

conta, que pelo menos no início do ano, as turmas não terão menos de trinta 

alunos, o que poderá retirar alguma dinâmica em alguns exercícios. 
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2.2.2 – Caraterização do Material 

 

Contrariamente ao que acontece na FADEUP, onde existe muito material 

com que podemos trabalhar e proporcionar aos idosos uma grande variedade 

de exercícios, na JFF o material é praticamente inexistente. Na Foz apenas 

existem 3 colchões e duas bolas. A solução encontrada foi a de utilizar o 

material dos sítios onde trabalho. As figuras que se apresentam em baixo foi o 

material utilizado durante as aulas. 

 

Quadro 2 – Material grupo JFF 

 
Fotografia 

 
Designação 

 
Quantidade 

 
Estado de 

Conservação 

 

Plataformas de 
equilíbrio 

15 
 

Bom 

 

Bastões 
 
 

24 Muito Bom 

 

Arcos 8 Muito Bom 

 

Caneleiras 30 pares Razoável 
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Halteres 
 

40 pares Bom 

 

Bola Medicinal 4 Muito Bom 

 

Colchões 40 Bom 

 

Bolas 10 Muito Bom 

 

Elásticos 16 Bom 

 

Cones 12 Muito Bom 
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2.1.3 - Caracterização da turma  

 

Turma A 

     Por serem muitos elementos, e o espaço ser reduzido, a turma da JFF foi 

dividida em duas. 

O objetivo desta caracterização, é ficarmos a conhecer melhor todos os 

alunos que vamos ter pela frente ao longo deste ano. Para atingir este objetivo, 

foi dado aos alunos um questionário que estes levaram para casa e 

preencheram individualmente. 

No questionário, o tipo de perguntas efetuado foi preferencialmente 

perguntas fechadas, e após análise dos dados, os resultados foram os 

seguintes: 

Idades:  

A turma é composta por 21 (vinte e um) elementos, tendo o elemento mais 

velho 80 anos e o mais novo 55. A média de idades da turma é de 69.7 anos. 

Habilitações Literárias: 

A maioria dos alunos tem uma escolaridade igual ou inferior ao 9ºano, no 

entanto existem 3 (três) pessoas com Licenciatura. 

 

Gráfico 1 – Habilitações literárias da Turma A Grupo JFF 

 

Estado Civil:  

A maioria dos alunos encontra-se ainda casado. 
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Gráfico 2- Distribuição da frequência absoluta de acordo com o estado civil da turma 

 

Profissão:  

Apesar de alguns alunos serem relativamente novos, todos estão inactivos 

profissionalmente. 

  

Saúde:  

Podemos ver no gráfico os vários tipos de doenças que os alunos têm. 

Nesta turma, apesar de alguns elementos serem novos, quase todos referiram 

ter algum tipo de doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Tipos de doença existentes na turma 
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Pratica Algum Tipo de Atividade Física? 

Toma Medicação: 

Verificamos que todos os alunos da turma tomam medicamentos, a maioria 

toma menos de 2 por dia. 

 

Sofreu alguma queda no último ano: 

Dois elementos da turma afirmaram ter caído no último ano, tendo um deles 

inclusivamente tido problemas na anca após a queda. 

 

Utiliza algum auxiliar de locomoção? 

Apenas um aluno respondeu afirmativamente a esta pergunta, respondendo 

que utiliza uma bengala. 

 

Pratica algum tipo de Atividade Física:  

Vários elementos da turma praticam AF de várias formas. 

 

Gráfico 4 – Tipo de AF praticada pelos alunos 

 

Considera-se uma pessoa ativa ou sedentária: 

Apenas 3 (três) alunos se consideraram pessoas sedentárias. 

 

Informação que considere úteis para o professor:  

Nesta turma, os alunos falaram das suas dificuldades, um aluno referiu que 

tinha próteses no joelho e anca, das suas expectativas em relação às aulas e 

alguns falaram da sua motivação para as fazer. 
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3 
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Responde

Estado Civil 

Turma B 

 

Idades: 

A turma é composta por 20 elementos com idades compreendidas entre os 

55 e os 80 anos, sendo a média de idades de 67.8 anos.  

Habilitações Literárias: 

O nível de escolaridade da turma é baixo, tendo a maioria dos alunos a 

escolaridade primária ou o 9º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico 5 – Habilitações literárias da Turma B Grupo JFF 

 

Estado Civil: 

A maioria dos alunos está casado, reflexo também da baixa média de idades 

desta turma e consequentemente poucos alunos estão viúvos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6-Distribuição da frequência absoluta de acordo com  o estado civil da turma 
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Profissão:  

Apesar de alguns alunos serem relativamente novos, todos estão inactivos 

profissionalmente. 

 

Saúde:  

Existe vários tipos de doenças nesta turma como podemos ver pelo gráfico, 

inclusivamente existem alunos com mais do que um tipo, no entanto, vemos 

também que houve alunos que mencionaram não ter qualquer tipo de doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Tipos de doença existente na turma B 

 

Toma Medicação: 

Nesta turma, existem 3 (três) alunos que afirmaram não tomar qualquer tipo 

de medicação, todos os outros tomam, sendo que a maioria (n=15) toma 

menos de 2 medicamentos por dia . 

 

Sofreu alguma queda no último ano: 

Pelas boas condições físicas que os alunos apresentam, nomeadamente de 

força e equilíbrio, apenas 2 (dois) alunos sofreram alguma queda no último 

ano. 
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Pratica Algum Tipo de Atividade Física? 

Utiliza algum auxiliar de locomoção no dia-a-dia: 

Nenhum aluno utiliza qualquer tipo de auxiliar de locomoção no dia-a-dia.  

 

Pratica algum tipo de Actividade Física:  

Esta turma é composta por vários elementos que praticam AF. 

 

Gráfico 8 – Tipo de AF praticada pelos alunos 

 

Considera-se uma pessoa activa ou sedentária? 

A maioria dos alunos (n=14) considera-se uma pessoa activa, sendo que 5 

consideram-se sedentários. 

 

Informação que considere úteis para o professor:  

Esta foi a única pergunta aberta  feita no questionário, esperando desta 

forma, recolher outro tipo de informação que não estive-se contemplada no 

resto do questionário, e dando também hipótese aos alunos de me passarem 

informação sem “obrigação” de resposta. 

Para além do que já seria de esperar, como dificuldades de audição, 

próteses na anca e joelho, dificuldades de se levantar após estar sentado, o 

que me chamou mais a atenção a carência afetiva mostrada no papel por 

algumas pessoas, com frases como; espero que o professor seja “meiguinho 

comigo”, ou que “seja compreensivo e amigo”. 
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2.2 – Grupo da Santa Casa da Misericórdia de São Lázaro (SCM) 

  

 

2.2.1 – Caraterização do espaço 

 

A Santa Casa da Misericórdia do Porto, foi fundada em 14 de Março de 

1499.A carta que D. Manuel escreveu aos homens bons e governantes do 

burgo portuense, onde expressa a demonstração de espírito cristão, de 

caridade e de solidariedade social, foi determinante para que os homens do 

Porto se organizassem e nascesse a Santa Casa da Misericórdia. Durante todo 

o Século XVI, várias generosas doações foram feitas à Santa Casa, o que 

possibilitou o alargamento da Instituição, bem como a carta de D. Manuel que 

permitiu anexar á Instituição outras estruturas. Desde então, a Santa Casa 

tornou-se responsável por inúmeros Hospitais e Instituições. O objetivo da 

Instituição foi sempre o de proteger os mais desfavorecidos (doentes, idosos, 

órfãos) e mais recentemente mulheres vítimas de violência e pessoas com 

dependências. 

Os lares de apoio a idosos da Santa Casa da Misericórdia, são uma 

resposta social desenvolvida em estabelecimento para alojamento coletivo, de 

utilização temporária ou permanente, para pessoas idosas em situação de risco 

ou de perda de independência e/ou autonomia, beneficiando de apoio social e 

de saúde. 

As aulas de educação Física serão dadas na Santa Casa da Misericórdia (S. 

Lázaro) que se situa na rua das Fontainhas, centro do Porto. 

O Edifício tem quatro pisos, e os utentes estão distribuídos de acordo com a 

sua mobilidade ( piso 1 maior mobilidade, piso 2 acamados e muito pouca 

mobilidade) ou disponibilidade financeira(caso do piso 3 onde se situam as 

suites ou mini apartamentos). O piso 0, onde está a receção, a sala de estar e 

convívio e alguns gabinetes de trabalho de enfermeiros e assistentes sociais, 

será onde também decorrerão as aulas de educação Física. Todo o edifício 

exteriormente e interiormente, está em boas condições, encontrando-se o 

espaço sempre impecavelmente limpo, e bem cuidado. 
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O espaço onde as aulas se irão realizar, como já foi referido, situa-se no piso 

zero da instituição, e tal como todas as áreas do edifício, encontra-se em muito 

bom estado de conservação. Esta sala, rectangular, funciona como sala de 

convívio para os utentes. A sala tem um piso em bom estado, um pouco 

sombria pois a luz natural não entra em quantidade suficiente. Numa das 

partes da sala, encontra-se uma mesa grande, onde os utentes fazem alguns 

trabalhos, e um sofá colocado em frente a uma televisão onde os utentes se 

sentam e convivem. No outro extremo da sala, encontra-se um piano 

encostado a uma parede e um grande tapete que cobre boa parte do piso da 

sala. Para a realização das aulas, quando se tirar o tapete, e encostar as 

cadeiras que também existem na sala, a área de trabalho é boa, pois os alunos 

também não excederão os 20. 

 

 

2.2.2 - Caraterização do material 

 

O material existente nesta instituição era muito reduzido e inapropriado para 

esta população, como é exemplo, raquetes de badmington, alvo para setas, 

bolas pesadas e de material inadequado. Sendo assim, o material utilizado foi o 

mesmo que usei na JFF, e foi levado por mim de ginásios onde trabalho. 

 

 

2.2.3 – Caraterização da turma 

 

O objetivo desta caracterização, foi conhecer melhor todos os alunos que iria  

ter pela frente ao longo do ano. Para atingir este objetivo foi utilizado um 

questionário que foi preenchido por mim com a ajuda da assistente social 

responsável na instituição e pela enfermeira responsável, visto a grande 

maioria dos utentes não ter condições para poder responder sozinho ao 

questionário. 

No questionário, o tipo de perguntas efetuado foi preferencialmente 

perguntas fechadas, e após análise dos dados, os resultados foram estes: 
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Idades:  

A turma é constituída por 20 (vinte) elementos, tendo o elemento mais velho 

98 anos e o mais novo 47 anos. Com a exceção deste elemento mais novo, 

todos os outros alunos têm mais de 90 anos. A média de idades da turma é de 

85.35anos. 

Habilitações Literárias: 

A maioria dos alunos da turma tem uma escolaridade muito baixa, ou não 

possui escolaridade. Apenas uma idosa é Licenciada (farmácia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 9 – Habilitações literárias do grupo SCM 

 

Estado Civil:  

Nenhum dos alunos se encontra atualmente casado, sendo que 9 são viúvos 

e 11 solteiros.  

 

Profissão:  

Como seria de esperar, nenhum dos idosos se encontra ativo 

profissionalmente. 
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Saúde:  

Podemos ver no gráfico 10 os vários tipos de doenças que os alunos têm. 

Todos eles apresentam algum tipo de doença. 

 

  

   Gráfico 10 – Tipos de doença existente no grupo SCM 

 

Toma medicação: 

Todos os alunos tomam medicação, sendo de assinalar, que a quantidade é 

superior à registada nos outros grupos, e alguns idosos chegam a tomar mais 

de 10 medicamentos por dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gráfico 11 – Número de medicamentos tomados pelos alunos 
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Sofreu alguma queda no último ano: 

Apesar da idade destes idosos, nenhum caiu no último ano. Não podemos 

esquecer que metade da turma já se encontra em cadeira de rodas. 

 

Utiliza algum auxiliar de locomoção: 

Podemos ver no gráfico 12 que a maioria da turma já utiliza algum auxiliar de 

locomoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfico 12 – Tipo e número de auxiliar utilizado 

 

Pratica algum tipo de atividade física: 

Apenas uma idosa pratica yoga.  

 

Considera-se uma pessoa ativa ou sedentária: 

Todos os alunos da instituição responderam ser sedentários. 

 

Considerações que considere útil para o professor: 

 A enfermeira chefe, referiu alguns aspetos em particular dos idosos, 

características individuais, formas de ser, e referiu um caso especifico, em que 

um idoso não pode rodar o pescoço porque provoca a constrição da carótida e 

por várias vezes já desmaiou. Foi-me pedido para sensibilizar e trabalhar com 

o idoso a rotação do pescoço em conjunto com o tronco. 
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2.3 – Grupo de Ginástica de Manutenção da FADEUP 

 

 

2.3.1 – Caraterização do espaço 

 

As aulas irão ocorrer no Pavilhão de Rítmica da FADEUP, situada na Rua 

Dr. Plácido Costa, 91, Porto. 

O espaço caracteriza-se por ter um piso em soalho de madeira em bom 

estado de conservação. Devido às suas amplas dimensões e elevada altura, a 

acústica é afetada, verificando-se a necessidade de falar bastante alto e a 

existência de eco, facto que poderá dificultar as instruções dos professores aos 

alunos. Nele encontram-se instalados espelhos em duas das paredes – que 

poderão servir para os alunos verem as demonstrações dos professores a 

partir de diferentes planos, por exemplo – com corrimões ao longo dos 

mesmos, onde os idosos se poderão apoiar para efetuar algum tipo de 

exercício; existem ainda bancos suecos distribuídos pelo espaço, onde os 

alunos poderão repousar um pouco. 

Possui boa iluminação artificial, no entanto a temperatura poderá ser baixa 

durante os meses mais frios, facto que implicará um cuidado acrescido com o 

condicionamento adequado das estruturas músculo-esqueléticas para a prática 

de atividade física. 

Pela sua dimensão, este espaço favorece a prática desportiva, uma vez que 

não condiciona nem limita a aplicação de nenhum exercício, tendo as 

condições ideais para a pratica desportiva incluindo a resistência aeróbia. 

Para além deste espaço, as aulas poderão ser dadas no exterior quando o 

tempo assim o permitir. As aulas no exterior serão realizadas com um objetivo 

aeróbio. 

Na faculdade, os idosos poderão utilizar os balneários para trocar de roupa e 

mesmo tomar banho após as aulas.  
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 2.3.2 – Caraterização do material 

 

Para as aulas na faculdade com idosos, dispomos de bastante e variado 

material, o que nos dá a possibilidade de ser criativos quanto ao planeamento 

dos exercícios e de realizar exercícios diversos, apelativos e adaptados à 

população a quem se destinam as aulas.  

No quadro seguinte encontra-se inventariado todo o material existente na 

arrecadação, apresentando também o estado de conservação em que se 

encontra. 

 Quadro 3 - Material grupo FADEUP 

Fotografia Designação Quantidade 
Estado de 

conservação 

 

Aparelhagem 1 Bom 

 

Steps 21 Bom 

 

Colchões 28 Muito Bom 

 

Bolas de fitness 6 Muito Bom 

 

Bolas de ténis 14 Muito Bom 
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Bolas 37 Muito Bom 

 

Coletes verdes 4 Muito Bom 

Coletes cor de rosa 5 Muito Bom 

Coletes azuis 4 Muito Bom 

Coletes amarelos 6 Muito Bom 

 

Arcos 24 Muito Bom 

 

Plataformas de 
equilíbrio 

15 Muito Bom 

 

Kits Lança 6 Muito Bom 

 

Kits Boccia 4 Muito Bom 

 
Halteres 3kg 7 Muito Bom 

Halteres 1,5kg 8 Muito Bom 

Hateres verdes  3 Muito Bom 



Capítulo 1 – Enquadramento da prática profissional  

78 

 

Cones grandes 7 Muito Bom 

Cones pequenos 10 Muito Bom 

 

Bastões 24 Muito Bom 

 

Caneleiras azuis 29 Bom 

Caneleiras vermelhas 7 Bom 

 

Cordas 20 Razoável 

 

Lençóis 2 Bom 

 

Bandas elásticas 22 Bom 
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Vendas 30 Muito Bom 

 

Halteres Rikli & Jones 2 Bom 

 

Pratos de malabarismo 6 Muito Bom 

Vara de pratos 
malabarismo 

1 Muito Bom 

 

Bolas de fitness vazias 3 Bom 

 

Gonge 3 Bom 

 

Marcadores 57 Muito Bom 

 

Penas 18 Muito Bom 

 

Raquetes de Badminton 28 
Bom 

 

 

Sacos de Transporte 7 Bom 
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Carrinho de Transporte 1 Bom 

   

2.2.3 – Caraterização da turma 

 

A turma A de idosos de manutenção é constituída por 35 alunos, dos quais, 

7 são do sexo masculino e 28 do sexo feminino.  

As idades na turma variam num hiato de cerca de 20 anos, tendo o idoso 

mais jovem 66 anos e o mais velho 86 anos. Dentro das classificações 

possíveis para ao idoso (idoso jovem, médio e velho) 62% da turma é 

classificado como idoso médio estando por isso uma grande parte da turma 

compreendida entre os 75-85 anos como é possível verificar no Gráfico x. 

Apenas 1 aluno se classifica como idoso velho, apresentando-se como o aluno 

mais velho da turma.  

 

Gráfico 13 - Classificação da turma quanto à sua idade. 

 

Através da análise do gráfico 14, constata-se que o Porto é a naturalidade 

mais encontrada sendo por isso 55% da turma natural da cidade do Porto, 

contudo podemos encontrar alunos, apesar de em menos percentagens, de 

outros pontos do país e até mesmo de outro continente, nomeadamente, África.  

35% 

62% 

3% 

Idoso Jovem (65-75)

Idoso Médio (75-85)

Idoso Velho (+85)
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Gráfico 14: Representação da naturalidade dos alunos. 

 

Relativamente ao seu estado civil, cerca de 65% dos alunos é casado, 

havendo uma minoria de alunos solteiros, divorciados e viúvos. Acrescenta-se 

ainda que a turma é composta por apenas 29% de idosos (o que corresponde a 

um numero a 10 alunos) que vive sozinho, tendo os restantes companhia e 

ajuda no seu dia-a-dia. Viver só não é necessariamente negativo, contudo o 

processo de envelhecimento, quando o idoso se encontra na companhia de 

alguém transmite-lhe sentimentos positivos e proporciona-lhe experiências que 

num ambiente de solidão não seriam concretizáveis. 

Podemos considerar também que a turma é constituída por uma população 

aposentada, visto que só 3 alunos se mantêm profissionalmente ativos e têm 

um emprego; no entanto, estes alunos correspondem aos alunos mais novos 

da turma e fazem parte do grupo de idosos jovens. O facto de estes alunos não 

apresentarem uma idade avançada e se encontrarem com uma boa saúde no 

plano físico, permite-lhes manterem-se profissionalmente ativos. 

No que concerne às habilitações literárias dos idosos (gráfico 15) já 

encontramos uma certa diversidade, 47% dos alunos tem o ensino que hoje 

corresponde ao ensino primário (sabe-se que os níveis de ensino de 

55% 

9% 

3% 

6% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 
3% 

3% 
3% 3% 

Porto 

Celorico de Bastos 

Mirandela 

Moçambique 

Angola 

Ourém 

Guarda 

Penafiel 

Viseu 

Vila Real 

Pêso da Régua 

Santo Tirso 

Guimarães 



Capítulo 1 – Enquadramento da prática profissional  

82 

antigamente não correspondem aos de hoje), 41% da turma tem o ensino 

unificado e secundário e apenas 9% enredaram no ensino superior e têm um 

curso. Assim sendo, os 34 alunos frequentaram a escola não havendo na 

turma alunos analfabetos. 

 

Gráfico 15 - Habilitações literárias dos alunos. 

 

Como consequência das aulas de manutenção serem num local específico, 

nomeadamente a FADEUP, todos os alunos têm que se deslocar de casa até á 

faculdade. Cerca de 80% da turma utiliza os transportes públicos (autocarro e 

metro), enquanto apenas 20% utiliza o carro para fazer esta deslocação. 

Apesar de serem uma população com a idade já avançada, encontramos 

idosos que para além das aulas de manutenção praticam outros tipos de AF. 

Através da análise do gráfico 16, constata-se que Musculação, Natação e 

Hidroginástica são as atividades mais frequentes e as que têm um maior 

número de praticantes na turma.  

47% 

3% 

8% 

9% 

6% 

9% 
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9% 4º ano
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Gráfico 16 - Desportos praticados pelos alunos. 

 

Relativamente ao número de modalidades praticadas (gráfico 17), 

encontramos assim, 26 alunos que realizam mais do que uma atividade e 

apenas oito dos alunos da turma é que só realizam as aulas de manutenção 

como AF. Os alunos já praticam AF entre 5 a 15 anos (Gráfico 18) e só apenas 

2 alunos é que começaram a prática à menos de 5 anos. 

Gráfico 18: Tempo de prática 

desportiva. 

 

 

Os motivos para a prática de AF apresentados pelos idosos desta turma 

(gráfico 19) estão bastante equilibrados e todos eles estão relacionados com o 

campo da qualidade de vida. Verifica-se uma ligeira predominância dos motivos 

relacionados com a saúde, pois o envelhecimento, como referido 

44% 

15% 

15% 

15% 

3% 
3% 1% 3% 1% 

Ginástica de Manutenção

Natação

Musculação

Hidroginástica

Cardiofitness

Hidrobike

Hidroterapia

Yoga

Gráfico 17: Número de alunos que praticam 
vários desportos. 
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anteriormente, é um processo degenerativo o que poderá direcionar ao 

aparecimento de diversas patologias, pelo que a prevenção é fundamental. 

 

Gráfico 19 - Principais motivos para a prática de atividade física. 

 

Sendo esta turma constituída maioritariamente por idosos médios, o 

aparecimento de patologias (gráfico 20) começa a denotar-se, sendo escassos 

(apenas dois) os casos de alunos que não apresentam qualquer patologia. Esta 

turma apresenta maioritariamente três grandes grupos de patologias: ósseas e 

articulares, cardiovasculares e metabólicas. Dentro das patologias ósseas e 

articulares, a osteoporose e artroses são as mais referidas; de foro 

cardiovascular, destacam-se a hipertensão e problemas afetos à circulação 

sanguínea e, de foro metabólico, a patologia que mais alunos afeta é a 

diabetes tipo II.  

 

Gráfico 20: Patologias apresentadas pelos alunos. 
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Apresentando um quadro clínico com qualquer uma destas patologias, a 

administração de medicação é imperativa. Contudo, a grande parte dos alunos 

apenas é medicado para as patologias de que padece. A AF, quando 

acompanhada de medicação, poderá apresentar-se como um fator de risco 

para a saúde dos praticantes na medida em que se verifica a possibilidade de 

acentuar possíveis efeitos da referida medicação ou porque esses efeitos 

secundários deixam o organismo do sujeito em condições desfavoráveis à 

prática de AF; da medicação que os alunos referiram tomar, a classe de 

medicamentos que apresenta maiores potenciais riscos na prática de AF são 

os beta-bloqueadores – utilizados no tratamento de patologias cardiovasculares 

– que reduzem a frequência cardíaca e a pressão arterial ao impedir a 

libertação de catecolaminas por parte do Sistema Nervoso Central; estes 

fármacos poderão induzir tonturas, desmaio e depressão, pelo que deve 

atentar-se aos sinais exteriores de fadiga e não à frequência cardíaca do 

indivíduo. 

Também os acidentes vasculares cerebrais são uma patologia aguda que 

afeta essencialmente as pessoas de idade mais avançada – embora possa 

incidir sobre sujeitos; nesta turma, apenas três alunos sofreram este tipo de 

acidente, sendo que em dois deles as consequências físicas são visíveis.  

Também as quedas são uma preocupação a ter ao lidar com sujeitos desta 

faixa etária, pois os níveis de equilíbrio diminuem com o avançar da idade. 

Durante o último ano, apenas três alunos referem episódios de quedas das 

quais resultaram consequências; um dos alunos relatou um desses episódios 

em agosto de 2012, resultando numa fissura no rádio direito e que ainda revela 

dificuldades na mobilização do membro em causa.  

Para finalizar, constata-se que nenhum dos alunos é fumador e também não 

requer ajuda técnica no seu dia-a-dia. 
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1 – Avaliação Funcional inicial (pré-treino) 

 

 

A bateria de testes de avaliação da aptidão física e funcional utilizada (ver 

anexo 7) foi a de Rikli & Jones (2013).  Esta bateria de testes consiste em 

avaliar os seguintes itens: resistência muscular dos membros superiores e 

inferiores, flexibilidade dos membros superiores e inferiores, agilidade/equilíbrio 

dinâmico e resistência aeróbia. O índice de massa corporal foi também 

determinado para a avaliação da composição corporal e os resultados foram 

comparados com os valores de classificação de obesidade sugeridos pela 

OMS (2000) nas três categorias: categoria Peso normal (IMC entre 18.50-24.99 

Kg/m2); categoria excesso de peso (IMC entre 25-29.99 Kg/ m2); e categoria 

Obeso (IMC superior a 30 Kg/m2). 

Este programa de treino com início em outubro e término em julho, foi 

composto por três momentos de avaliação. O primeiro momento de avaliação 

foi efetuado logo na segunda aula, após a apresentação, e teve como principal 

objetivo perceber a aptidão física e funcional dos idosos que constituíam a 

turma, de forma a poder planear da melhor forma as aulas que se iriam seguir.  

A avaliação funcional dos idosos, expressa algumas das dificuldades 

apresentadas pelos alunos e será utilizada posteriormente para elaboração do 

planeamento anual, bem como a futura comparação entre os resultados pré-

treino e pós-treino. 

A amostra utilizada nesta avaliação inicial foi composta por 45 alunos, 5 do 

sexo masculino e os restantes 40 (88,9%) do sexo feminino. 

No quadro 4 encontram-se descritas características da amostra e os 

resultados dos diferentes testes funcionais da bateria de testes FFT (valores 

médios e desvio padrão), incluindo a avaliação da composição corporal. 

A média do IMC da turma encontra-se na categoria de sobrepeso, e quando 

analisada a distribuição de frequências pelas três categorias de obesidade, 

verificou-se de forma concordante uma maior prevalência da categoria 

sobrepeso (51,1%) comparativamente às restantes. 
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Quadro 4 - Análise descritiva do grupo JFF no pré-treino (1ª avaliação). 

Variável Média Desvio Padrão 

Idade (anos) 71,64 6,65 

Estatura (m) 1,59 0,08 

Peso (kg) 67,22 11,61 

IMC (kg/m
2
) 26,57 3,48 

Massa Gorda (%) 32,3 6,61 

Sentar/ levantar (nº rep) 15,59 3,34 

Flexão Antebraço (nº rep) 23,80 2,98 

Sentar/alcançar (cm) -7,31 10,26 

Alcançar atrás das costas (cm) -8,53 9,35 

Caminhar 2,44m (s) 6,33 1,28 

Caminhar 6 minutos (m) 554,78 43,86 

Classificação da obesidade, %  

Peso normal 33,3% 

Excesso de peso 51,1% 

obesidade 15,6% 

IMC= índice de massa corporal, rep= repetição 

 

No gráfico 21 são ilustradas as prevalências em cada uma das categorias de 

desempenho nos testes de aptidão física (baixo desempenho - P<25; bom 

desempenho – P25 – P75; e excelente desempenho >P75) de acordo com os 

valores sugeridos para os idosos Portugueses (Marques et al. 2013) 
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Gráfico 21- Distribuição da prevalância (frequência relativa) dos três níveis de 

desempenho (baixo, bom, excelente) para cada um dos testes de acordo com os 

valores normativos para a população idosa Portuguesa. 

 

Como podemos verificar pelos valores apresentados no gráfico 21, no teste 

“sentar/levantar” a maioria dos elementos da turma (75%) se encontrava dentro 

dos valores normativos, apenas dois elementos do sexo feminino não atingiram 

os valores mínimos para a sua idade. 

O melhor desempenho foi registado no teste de “flexão do antebraço” onde a 

maioria (86,7%) conseguir valores excelentes, portanto acima dos valores 

saúdaveis recomendados para a população portuguesa, sendo que nenhum 

elemento ficou abaixo dos valores normativos.  

Apesar de 53,3% dos alunos ter conseguido um bom desempenho no teste 

de flexibilidade sentar e alcançar, foi neste teste que se registou maior 

prevalência da categoria “baixo desempenho” ou seja os alunos não atingiram 

o percentil 25 dos valores normativos da população Portuguesa. Assim, uma 

reduzida percentagem (15,6%) conseguiram valores excelentes de 

desempenho neste teste. 
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No teste de flexibilidade dos membros superiores os alunos tem melhores 

resultados, apenas 6,7% não conseguiram alcançar os valores médios que 

definem o bom desempenho, no entanto 42,2% alcançaram valores excelentes 

para a sua idade e sexo.  

No teste de agilidade/equilíbrio dinâmico, onde se pediu aos alunos para se 

levantar da cadeira, caminhar 2,44m e voltar a sentar, a maioria dos alunos 

(60%), ficou dentro dos valores normativos para a sua idade. 15% dos alunos 

não atingiram os valores desejados, fazendo com a seguir à flexibilidade dos 

membros inferiores, é neste teste que uma maior percentagem de alunos tem 

um desempenho abaixo dos valores normativos. 

No teste aeróbio, nenhum aluno ficou abaixo dos valores normativos; a 

maioria dos alunos (60%) ficou acima dos valores padrão (entre o P25 e o P75) 

para a sua idade enquanto os restantes (n=17) ficaram dentro da média. 

Os resultados da bateria de testes revelaram que a maior dificuldade de 

desempenho se encontra na flexibilidade. Nos testes de força e aeróbio os 

resultados revelam uma condição física boa para a sua idade, a este facto não 

é alheio a vida ativa que os alunos deste grupo mantêm no seu quotidiano. 

Pelo consenso que existe na literatura em relação aos seus benefícios, 

(American College of Sports Medicine, 2000; Chodzko-Zajko, 2009; Carbonell, 

2009) a capacidade aeróbia e a força serão trabalhadas com mais frequência, 

no entanto, todas as capacidades terão o seu espaço no planeamento anual, 

realizando a flexibilidade, sempre que possível, também na parte de 

relaxamento do plano de aula por esta ter sido a capacidade que apresentou 

piores resultados no teste. Estes testes funcionais, permitem obter informações 

para a elaboração do planeamento anual, a avaliação intermédia permitirá o 

seu ajustamento caso se verifique ser necessário, e a última avaliação 

permitirá a obtenção de dados objetivos para a análise do efeito do EF 

realizado durante o ano nas diferentes capacidades físicas/funcionais deste 

grupo de idosos. 
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2 - Metodologia de treino 

 

 

Para a elaboração do planeamento anual e respetiva planificação das aulas, 

foi efetuado um diagnóstico inicial baseado na análise das respostas aos 

questionários individuais e nos resultados da bateria de testes de aptidão física 

(Rikli & Jones, 2013). Após análise dos dados e de efetuada a revisão 

bibliográfica, a escolha dos objetivos de cada sessão que compõem o 

planeamento anual, recaiu numa AF generalizada, cujo objetivo central se 

baseia na melhoria de todas as componentes da aptidão física relacionadas 

com a saúde. A realização de aulas temáticas, pelo seu caráter coletivo, social, 

unificador e recreacional estão também previstas no planeamento. A 

calendarização e a planificação das aulas estão ilustradas no quadro 5. 

No planeamento anual, todas as componentes da aptidão física são 

trabalhadas, no entanto, em termos percentuais o Trabalho Aeróbio e o 

Trabalho de Força têm destaque, pelo consenso que existe na literatura em 

relação aos benefícios que estas capacidades têm e como se refletem na 

alteração mais profunda e positiva da qualidade de vida dos idosos. Os 

benefícios do treino aeróbio na saúde são bem conhecidos nomeadamente na 

redução de riscos cardiovasculares (Katzer et al., 2008), diabetes tipo2 

(Castaneda-Sceppa, 2003), hipertensão (Hagberg, 1990), estados de 

ansiedade e depressão (Singh et al., 1997). Embora o declínio da capacidade 

de força muscular no idoso esteja relacionado com vários factores (genética, 

alimentação, doença) a mais importante variável parece ser a inatividade física, 

bem como a capacidade de desenvolver força é um fator fundamental e está 

diretamente relacionada com a capacidade de realizar as diferentes tarefas 

diárias, atividades laborais ou recreacionais (Hughes et al., 2001).  

No trabalho de força, foram privilegiados os grandes grupos musculares, 

nomeadamente; peitoral, grande dorsal, quadríceps/isquiotibiais, glúteos, 

deltoide e parede abdominal. Esta capacidade foi trabalhada em 3 vertentes 

(resistência, força e potência) sendo destinado para cada vertente 13 aulas. A 

resistência foi a primeira vertente a ser trabalhada, começando com 1/2 séries 
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de 15 repetições e aumentando o volume de treino para 3 séries e mais tarde 

aumento da carga. O treino de força foi realizado com 3 séries de 8-10 

repetições, com aumento progressivo da carga sempre que foi possível. O 

treino de potência, privilegiou a velocidade de execução, foi realizado com 3 

séries de 12 repetições e cargas mais reduzidas do que no treino de força. O 

descanso entre séries variou consoante as cargas utilizadas, sendo maior 

sempre que as cargas também o foram (30’’-1.30’). As sessões de trabalho de 

força foram realizadas num período de 20-30 minutos. Na fase inicial (2 séries), 

20 minutos foram suficientes para a realização dos exercícios). O material 

utilizado foram halteres, elásticos e peso corporal.  

A capacidade aeróbia foi trabalhada com exercícios dinâmicos e utilização 

dos grandes grupos musculares. É possível observar que existem diferentes 

recomendações para a intensidade e a duração do treino aeróbio, na literatura. 

A que me pareceu mais adequada dado a existência de idosos que não 

praticam qualquer tipo de atividade física e exequível dado a disponibilidade de 

tempo da aula, foi o plano sugerido por Okuma (2003) que indica três fases de 

duração e intensidade: 

i) Fase Inicial – 12 a 20 minutos  60-70% da FCmáx 

ii) Fase de Incremento – 21-30 minutos 70-80% Fcmáx 

iii) Fase de Manutenção – 45-60 minutos 70-80% Fcmáx 

 Esta capacidade foi trabalhada por níveis, começando alguns idosos por 

acumular períodos de 5 minutos contínuos e outro grupo períodos de 10 

minutos. A maioria (24) dos alunos que esteve presente o ano todo, chegou à 

fase de incremento, enquanto 9 alunos ficaram pela fase inicial em esforço 

contínuo. Estes alunos que não passaram da fase inicial, tinham problemas 

respiratórios (por exemplo, asma), ou problemas articulares que não os 

permitiram ultrapassar a fase inicial. 

A coordenação e a agilidade foram trabalhadas em conjunto com outra 

componente durante o ano, de forma a ser estimulado o trabalho reciproco 

entre o sistema nervoso e o muscular, tendo como objetivo melhorar o controlo 

motor, velocidade de reação e controlo de movimentos. Os exercícios incluídos 

nos planos de aula, tiveram a duração de 10-15 minutos, com deslocações 
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rápidas, alterações da posição do centro de gravidade ou centro de massa. 

Estas capacidades, foram também incorporadas em aulas cujo objetivo 

principal era o treino aeróbio. O controlo postural e o equilíbrio, podem ser 

afetados negativamente pela diminuição das capacidades dos músculos, 

podendo ter nestas idades consequências graves, do qual é exemplo uma 

queda e consequente fratura. Portanto a inclusão do trabalho de equilíbrio no 

planeamento anual de treino desta população é absolutamente necessário. O 

equilíbrio foi trabalhado maioritariamente no início da aula, para que os idosos 

pudessem estar descansados, proporcionando uma melhor capacidade de 

execução. Os exercícios tiveram a duração de 10-30 segundos, com 2-3 

repetições por exercício. Os exercícios foram trabalhados de forma estática e 

dinâmica. A ausência de estímulo visual e equilíbrio dinâmico em plataformas 

não foi utilizada por questões de segurança.  

A redução da flexibilidade, torna-se mais evidente na população idosa, 

dificultando a realização das tarefas diárias, aumentando o risco de lesões 

musculares, tendinosas e ligamentares (Spirduso et al., 2005). Esta turma, tem 

elementos com grandes dificuldades a este nível, pelo que os alongamentos na 

parte de relaxamento foram sempre privilegiados. No plano de aula, a 

flexibilidade foi trabalhada durante 15-20 minutos, com execução de 

movimentos lentos, seguidos de alongamento estático durante 10-30 segundos 

e 3-5 repetições por exercício. Os exercícios foram trabalhados numa 

amplitude confortável e sem dor.  

As atividades lúdicas e a socialização entre os vários elementos da turma, 

foram trabalhadas sempre que possível ao longo do ano durante as aulas, 

sendo um dos grandes objetivos a alegria dos intervenientes, contrariando 

assim os efeitos do envelhecimento na dimensão sócio-afetiva, melhorando 

todas as componentes físicas e mentais dos idosos contribuindo para uma 

melhor qualidade de vida. 

Nas épocas festivas foram realizadas aulas temáticas de acordo com a 

época. 
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Visto todos os alunos terem uma vida independente, nenhum estar 

institucionalizado, e apresentarem todos uma disponibilidade física razoável, 

nenhuma atenção em particular com um aluno foi necessária. 

 

Quandro 5 - Esquema ilustrativo do planeamento anual do grupo JFF 

 

 

 

No total, foram previstas 71 (setenta e uma) aulas para este planeamento e 

grupo de trabalho. 

As aulas (ver anexo 3) tiveram a duração de 45 minutos e foram constituídas 

por 3 partes fundamentais: 

1) Inicial – Aquecimento e mobilização articular, de forma a preparar os alunos 

para o esforço a desenvolver na segunda fase da aula. 

2) Fundamental – Onde será trabalhado o objetivo principal da aula. 
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3) Final – Retorno à calma. 

Sempre que as condições atmosféricas permitiram, as aulas foram 

realizadas no exterior, devido à reduzida dimensão da sala de aula e à energia 

positiva que se cria ao disfrutar de uma aula ao ar livre. 

 

Justificação do planeamento anual 

 

O envelhecimento é um processo inevitável e inerente a todos os seres vivos e 

que se caracteriza pela perda de adaptação e pela contínua e progressiva 

deterioração dos tecidos e sistemas fisiológicos com consequências ao nível da 

sua funcionalidade e saúde (Spirduso et al., 2005). Marques (1992) refere que 

o envelhecimento é um processo de degeneração biológica sujeito a leis 

naturais geneticamente determinadas que se manifestam de diferentes formas. 

É um processo individualizado de interação com o ambiente, no qual o fator 

genético define probabilidades e o meio atua como modelador do processo 

(Guedes, 2001). Matsudo (1997) acrescenta ainda que o processo de 

envelhecimentos não varia linearmente com a idade, apresentando 

consideráveis variações de indivíduo para indivíduo. 

Sabe-se porém que a AF tem efeitos benéficos na saúde, atenuando os 

efeitos do envelhecimento nos diversos sistemas fisiológicos, no sentido de 

prolongar a sua funcionalidade e melhorar a qualidade de vida dos sujeitos.  

Caspersen et al. (1985), definem AF como sendo qualquer tipo de 

movimento produzido pelo músculo. Está provado que a AF atenua e retarda o 

envelhecimento, quando efectuado de forma regular e com intensidade 

adequada (Carbonell et al., 2009). 

A curto prazo, com a AF verificamos uma melhoria do sono (Brassington & 

Hicks, 1995) e melhoria na redução da glicose. A longo prazo, temos melhorias 

a nível cardiovascular, resistência e força muscular, aumento da flexibilidade e 

amplitude de movimentos, bem como diminuição da adiposidade e melhoria do 

estado lipídico (Spirduso et al., 2005). 

Spirduso et al. (2005) refere ainda que a adoção de estilos de vida 

sedentários e menos saudáveis ao longo da nossa vida vai acentuar o 
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envelhecimento precoce; a inatividade física é atualmente apontada como um 

dos principais fatores que contribuem para o envelhecimento precoce e para o 

desenvolvimento de patologias crónicas degenerativas, tais como as de foro 

cardiovascular. 

Por estas razões, torna-se imperativo abarcar todas as componentes da 

aptidão física num programa de AF– força muscular, capacidade aeróbia, 

flexibilidade, equilíbrio e coordenação – sem esquecer os aspetos sócio-

culturais que também desempenham um papel preponderante na vida do 

sujeito idoso pois poderão ajudá-lo a sentir-se mais integrado na sociedade, 

escapando às consequências negativas a nível social carregadas pela 

velhice/reforma. 

 

Treino Aeróbio: 

O treino aeróbio é, para (Cress et al., 2006), um tipo de treino que solicita os 

grandes grupos musculares e que deve ser realizado em períodos de duração 

não inferior a 10 minutos. Este tipo de treino compreende várias finalidades, 

uma das quais (sendo das mais importantes) o aumento da resistência à 

fadiga, que se entende como a incapacidade do sistema cardiorrespiratório 

para transportar nutrientes e oxigénio do sangue para os músculos e de estes 

os utilizarem, sendo o objetivo do treino de resistência aeróbia manter este 

processo a decorrer durante um maior período de tempo (Spirduso et al., 

2005). Outros objetivos pré-estabelecidos do treino aeróbio são a componente 

estética, apontando ao emagrecimento, a finalidade profilática pela qual os 

indivíduos procuram precaver-se do sedentarismo ou a finalidade terapêutica, 

visando o tratamento e prevenção de determinadas patologias (Neves, 2011). 

Rikli & Jones (2001) definem a resistência aeróbia como a capacidade de 

maior importância para o idoso, permitindo-lhe uma maior autonomia. Está 

provado cientificamente que o treino aeróbio provoca melhorias ao nível dos 

sistemas cardiovascular, cardiorrespiratório e músculo-esquelético, diminuindo 

ainda o risco de determinadas doenças cardiovasculares e hipertensão arterial. 

É possível verificar os principais benefícios do treino aeróbio quando, em 

repouso, existe uma diminuição da frequência cardíaca, um aumento do 
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volume cardíaco, um aumento do débito sistólico e um aumento do volume 

sanguíneo, bem como da quantidade total de hemoglobina nele presente. 

Porém, o tipo de treino e as suas componentes (frequência, intensidade e 

duração) deverão também ser alvo de atenção visto tratar-se de uma 

população que possui limitações específicas e, por essa razão, dever-se-á 

adaptar o tipo de exercício com as suas características. 

O American College of Sports Medicine (2009) afirma que o exercício 

aeróbio deve ser realizado no mínimo a 60% do consumo máximo de oxigénio 

(VO2máx), com uma frequência mínima de 3 dias por semana e uns adicionais 

30 minutos de exercício diário, podendo ser realizados em períodos com 

duração não inferior a 10 minutos. 

M. E. Nelson et al. (2007) defendem que, para manter e promover a saúde, 

os idosos necessitam de realizar AF de intensidade moderada durante pelo 

menos 30 minutos em 5 dias por semana ou atividade física de intensidade 

vigorosa pelo menos durante 20 minutos em 3 dias por semana; para atingir 

estes fins, poder-se-á combinar a AF vigorosa com a moderada. Esta 

quantidade de atividade física recomendada serve como complemento às 

tarefas da vida diária de baixa intensidade realizadas (como por exemplo 

cozinhar, ir às compras, autocuidado) ou atividades de intensidade moderada 

de duração não inferior a 10 minutos (como por exemplo caminhar em casa ou 

no escritório, ir a pé desde o parque de estacionamento). 

    O ACSM (2000), recomenda que a intensidade do exercício seja prescrita 

entre 60% e 90% da FC máx. No entanto, recomendam-se intensidades mais 

baixas para indivíduos com aptidões físicas muito baixas. Segundo o ACSM 

(2000), três vezes por semana, parece ser mesmo o ideal para os indivíduos 

principiantes. É geralmente aceite, que os ganhos obtidos na potência aeróbia 

são menores se os indivíduos  treinam apenas duas vezes por semana, mas 

pode ser notoriamente maior se treinar três vezes ou mais. 

Segundo a American Geriatrics Society (2001), o exercício aeróbio deve ser 

realizado entre 3 a 5 vezes semanais, com uma intensidade de 50 a 60% da 

frequência cardíaca máxima e com uma duração entre 20 a 30 minutos por 

sessão. 
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Treino de Força 

Evans (1999), definiu o treino de força como aquele que gera trabalho 

muscular contra determinada resistência que pode ser aumentada e ajustada 

consoante as necessidades dos indivíduos e que visa aumentar a massa e 

funcionalidade muscular dos mesmos. 

Com o avançar da idade, a capacidade de produzir força por parte dos 

músculos encontra-se afetada, devendo-se a diversos fatores (Hakinnen et al., 

1998). “Estas mudanças ocorrem devido a alterações ao nível do sistema 

neuromuscular, desuso, redução das cargas de trabalho, degeneração pela 

idade, perda de massa muscular, com atrofia e diminuição do número de 

fibras, alterações no metabolismo das proteínas contrateis e alterações do 

sistema endócrino (Neves, 2011). 

A força e a aptidão funcional estão intimamente ligados, pois sem ela, o 

homem não se poderia levantar (força dos membros inferiores) ou manter uma 

postura correta (força dos músculos eretores da coluna), podendo ser 

incrementada através do treino de musculação (Carvalho, 2002). 

    Juntamente com o treino aeróbio, o treino de força é a principal capacidade 

a treinar com os idosos. 

        A força muscular diminui em 15% por década após os 50 anos de idade e 

em 30% depois dos 70 anos; este é uma das consequências da sarcopenia, 

ou mais comummente, o envelhecimento muscular, e verifica-se de forma mais 

marcada nas mulheres idosas que nos homens  (American College of Sports 

Medicine, 1998). 

Meredith et al. (1992)afirma que a força é um elemento fundamental na vida 

diária no que concerne à funcionalidade e mobilidade do sujeito, 

especialmente os mais idosos. Grande parte da variação da velocidade da 

marcha dos idosos está ligada à força dos membros  

inferiores e os incrementos da força muscular mostram aumentos na 

resistência da marcha e na capacidade de subir degraus. 

A manutenção e melhoria dos níveis de força muscular, em especial, dos 

membros inferiores, contribui para prevenir a estabilidade articular, diminuir o 
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risco de quedas, preservar a potência aeróbia e a distância máxima de 

caminhada dentro de um determinado intervalo de tempo, melhorar a 

velocidade e eficiência da marcha, assim como para melhorar a autoestima e 

a imagem corporal (Farinatti, 2008). Assim, e embora seja importante 

incorporar num programa de EF músculos da parte superior e músculos da 

parte inferior do corpo, verifica-se a importância de se incidir maioritariamente 

nos músculos da parte inferior do corpo, pois estes revelam-se de maior 

importância na locomoção, mobilidade e independência funcional, para além 

de, em termos relativos, serem aqueles que perdem mais capacidade 

funcional (Cress et al., 2006). 

Portanto, o treino deve ser progressivo, específico e com variedade de 

exercícios (American College of Sports Medicine, 2009), evitando a monotonia 

e a desmotivação. O mesmo autor alerta para os princípios de segurança, 

nomeadamente para a necessidade do aumento progressivo das cargas, para 

as correções técnicas durante a realização dos exercícios, para a correta 

respiração – expirar na fase concêntrica e expirar na fase concêntrica do 

movimento – evitando a manobra de Valsalva e para o período de 

recuperação entre sessões. 

M. Nelson et al. (2007) considera que, para aumentar ou manter a saúde e 

independência física, os idosos beneficiarão da prática de atividades que 

visem manter ou aumentar a força e resistência muscular no mínimo em dois 

dias não consecutivos por semana, realizando 8 a 10 exercícios por sessão, 

solicitando os grandes grupos musculares. Com o intuito de aumentar a força 

muscular, a carga a utilizar deverá permitir a realização de 10 a 15 repetições 

para cada exercício. 

Segundo o American College of Sports Medicine (2009), o treino de força 

deve ser realizado 2 a 3 dias por semana, com pelo menos um dia de 

descanso entre cada sessão, realizando 1 a 3 séries por exercício, a uma 

intensidade de 60-80% de uma repetição máxima, com 8 a 12 repetições por 

série, de modo a obter melhorias na força e na hipertrofia dos idosos. 

No trabalho com idosos, os exercícios deverão incidir fundamentalmente 

sobre os grandes grupos musculares e incluir ainda exercícios multi e mono-
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articulares (American College of Sports Medicine, 2009). 

De acordo com Hill & Piper (2000), o treino em circuito permite uma melhor 

organização da aula, bem como do entendimento entre idosos. 

A intensidade das cargas, deve ser progressiva e o mais individualizada 

possível (carvalho e soares 2004). 

Llano et al. (2004) recomendam exercícios dinâmicos em detrimento do 

trabalho isométrico, para evitar bloqueios circulatórios, bem como o cuidado a 

ter no trabalho muscular com o peso do corpo, pois este pode ser excessivo 

para determinados indivíduos. 

Deve existir um equilíbrio no trabalho de força entre os musculos agonistas 

e os antagonistas e os exercícios devem ser feitos de forma lenta e 

controlada, na sua amplitude máxima de movimento.(Evans 1999). 

     Ainda em relação a esta componente da aptidão física, os exercícios 

deverão estar centrados nas dificuldades e necessidades de cada indivíduo, 

sem esquecer que os exercícios deverão também ser realizados em grupo 

para promover a socialização e interação (Carvalho, 1999). 

 

Treino de Flexibilidade: 

A flexibilidade pode ser definida como a amplitude máxima de uma 

articulação, ou um grupo de articulações, com que é possível realizar um 

movimento num dado plano, em função de um determinado eixo. A mesma 

depende do estado das articulações envolvidas, dos músculos, dos tendões e 

dos ligamentos (Spirduso et al., 2005). Por outro lado, Dantas (1998) afirma 

que a flexibilidade é a capacidade “responsável pela execução voluntária de 

um movimento de amplitude angular máxima, por uma articulação ou conjunto 

de articulações, dentro dos limites morfológicos, sem o risco de provocar 

lesão”. 

Os tecidos que compõem as articulações deterioram-se à medida que se 

envelhece, enrijecendo e perdendo elasticidade, verifica-se encurtamento 

muscular e uma redução da amplitude dos movimentos da articulação (Llano 

et al., 2004). 

A probabilidade de contrair lesões ao nível das articulações, dos ligamentos 
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e ainda a nível muscular aumenta à medida que decrescem os índices de 

flexibilidade; este facto pode ainda acarretar riscos de desenvolvimento de 

artrite, osteoporose e arteriosclerose e ainda à perda de água e minerais nas 

cartilagens, associando a estes problemas a adoção de estilos de vida 

sedentários dos indivíduos (Holland et al., 2002). Embora a flexibilidade seja 

uma das capacidades que se manifesta mais precocemente nos indivíduos, 

também é a que mais cedo se deteriora com a idade. Assim, simples tarefas 

como é o caso de apertar os atacadores, vestir-se ou tratar da sua higiene 

pessoal podem tornar-se bastante complicadas para o sujeito idoso, devendo 

por isso ser realizado uma estimulação regular desta capacidade com o intuito 

de manter a independência física dos indivíduos. 

O American College of Sports Medicine (2009) recomenda a realização de 

exercícios de flexibilidade em, pelo menos, 2 dias por semana para idosos 

saudáveis. Segundo Llano et al. (2004), os exercícios de flexibilidade devem 

ser realizados com uma frequência mínima de 3 vezes por semana, podendo 

ser realizados diariamente, em que a sessão de exercício deve variar entre 15 

a 30 minutos e os movimentos devem ser lentos, seguidos de alongamento 

estático durante 10 a 30 segundos e 3 a 5 repetições para cada exercício. M. 

Nelson et al. (2007) refere que as atividades que visem manter ou aumentar a 

flexibilidade dos sujeitos deve durar no mínimo 10 minutos por sessão, 

envolvendo os grandes grupos musculares e tendinosos, com um alongamento 

estático durante 10 a 30 segundos e realizando 3 a 4 repetições para cada 

exercício. Os mesmos autores defendem ainda que o treino de flexibilidade 

deverá ser realizado, preferencialmente, nos dias em que seja efetuado treino 

de resistência aeróbia ou de força. Devemos realizar um aquecimento antes de 

realizar os exercícios de flexibilidade, realizar estiramentos ativos durante o 

aquecimento e os exercícios devem ser realizados de forma lenta e controlada 

evitando a dor.(Jones & Rose 2004).  

Treino de Equilíbrio: 

O equilíbrio pode ser definido como a capacidade de manter o centro de 

massa corporal sobre a sua base de sustentação, no entanto, o equilíbrio não 

deve apenas circunscrever-se a esta definição, pois a simples posição ereta 
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envolve a contração de diferentes grupos musculares para controlar o centro 

de massa corporal em função da destabilização sofrida por ação da força 

gravítica (Spirduso et al., 2005). 

Podem ser distinguidos dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estático – 

capacidade de manter o equilíbrio sem se mover – e o equilíbrio dinâmico – 

capacidade de se mover sem se desequilibrar (Cress et al., 2006). 

É fundamental trabalhar o equilíbrio nesta população, pois a falta deste 

representa um importante fator de risco nas quedas. Assim, um programa de 

atividade física deve obrigatoriamente contemplar o desenvolvimento desta 

capacidade, quer de forma isolada, quer como complemento do treino de força 

e resistência, servindo de medida preventiva de quedas e consequentes lesões 

(Mota & Carvalho, 2001). 

Os défices na propriocepção, visão, função muscular e tempo de reação 

contribuem para um distúrbio no equilíbrio fazendo com que as quedas sejam 

comuns entre os idosos. Estes distúrbios, seja no equilíbrio estático ou 

dinâmico, influenciam tarefas básicas como o estar de pé, subir escadas, 

inclinar-se ou caminhar.  

O American College of Sports Medicine (2009) defende que o treino de 

equilíbrio deve ser realizado no mínimo em 2 dias por semana, 

preferencialmente acompanhados de exercícios de flexibilidade, tendo 

particular importância em indivíduos de mobilidade reduzida, ou com um 

historial de quedas, sendo, neste caso, realizado um treino de equilíbrio 

estático numa primeira fase e só depois se estimula o equilíbrio dinâmico. 

Nelson et al. (2007) definem como fundamental a inclusão de atividades que 

incluam posturas instáveis, diminuindo de forma gradual a base de apoio, bem 

como de movimentos dinâmicos que obriguem a uma mudança na posição do 

centro de gravidade, fazendo-se ainda referência à focalização de grupos 

musculares. 

Os exercícios devem ter a duração de 10 a 30 segundos com 2 a 3 

repetições, prefazendo um total de 10 a 15 minutos. 
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Devem ser realizados em todas as sessões, pois em quase todas as 

actividades que envolvam deslocamentos esta capacidade é requerida( Llano 

et al. 2004). 

 

Treino de Coordenação: 

A coordenação motora é a capacidade de conjugar pequenos e grandes 

grupos musculares, com o objetivo de executar determinada tarefa, o mais 

acertadamente possível e com o mínimo dispêndio energético (Spirduso et al., 

2005). Esta capacidade é evidente em todos os movimentos realizados, 

variando apenas no grau em que é solicitada; quanto melhor for a qualidade de 

coordenação, tanto mais fácil, preciso e energeticamente económico será o 

movimento. 

Com o envelhecimento, a eficiência da coordenação motora fica 

comprometida, deteriorando-se se não for exercitada. No entanto, diferentes 

estudos (Festas, 2002; Lima, 2002), demonstraram que esta é uma capacidade 

que poderá ser facilmente readquirida através de um programa regular de 

atividade física. “Dentre os vários tipos de coordenação, a óculo manual é 

particularmente importante na vida dos idosos, pois as funções sensoriais são 

as mais afetadas pelo processo de envelhecimento, levando a um declínio da 

visão causado pela deterioração da córnea, da lente, da retina e do nervo ótico 

e, também, de uma falta de firmeza das mãos e pernas. Assim, tarefas como: 

abotoar as próprias roupas, escrever, digitar, cortar com faca, manipular uma 

agulha ou alfinete, marcar um número de telefone, requerem um certo nível 

desse tipo de coordenação para o indivíduo levar uma vida independente 

(Rauchbach, 1990 cit. Neves, 2011). 

Os exercícios de coordenação a realizar com os idosos devem visar 

reproduzir os padrões de movimento da vida diária, incluindo movimentos 

coordenados dos membros superiores e inferiores, de ambas as mãos, das 

mãos com os pés, educando assim a ação reflexa dos movimentos nas ações 

diárias (Neves, 2011). 

Os exercícios devem caracterizar-se por velocidades máximas, conjugadas 

ou não com deslocamentos espaciais e devem incluir mudanças de direção e 



Capítulo 2 – Realização da prática profissional 

108 

oscilações do centro de gravidade (Granja, 2010). Acrescenta ainda que o 

número de repetições é determinado pela fadiga observável e/ou pela 

motivação, decorrente do esforço que os deslocamentos rápidos exigem; o 

treino de agilidade requer 10 a 15 minutos de dedicação por sessão. 

 

Aulas lúdicas e festivas: 

O Homem é, sem dúvida, um ser social, concebido para se relacionar com 

os outros Homens. Podem ser identificados dois tipos de relações: por um lado, 

temos as macro-relações, estabelecidas com as grandes comunidades, e por 

outro lado, as micro-relações são  

as que se estabelecem entre sujeitos individuais, oferecendo um mundo 

incomensuravelmente mais variado, pois cada Homem é um Homem e cada 

um tem maneiras diferentes de pensar, agir e reagir (Cagigal, 1981 cit. Neves 

2011). Neves (2011) salienta ainda o facto de a palavra “relações” ser comum a 

ambas as designações, pois, efetivamente, o Homem é um ser que vive 

relacionando-se com os outros, interagindo com os outros e que rejeita a 

solidão. Uma solução para este problema é a participação em atividades 

lúdicas de grupo, onde a socialização e o bem-estar são os principais objetivos. 

O bem-estar psicológico tem uma partícula importância na qualidade de vida 

da pessoa idosa, preservando o desejo de se sentir produtivo, independente e 

estabelecendo uma interação ativa com o ambiente (Spirduso et al., 2005). No 

entanto, vivemos numa sociedade cada vez mais marcada pela pressão 

exercida sobre os sujeitos que os força a ser cada vez mais produtivos, mas 

que, por outro lado, não os prepara para quando essa etapa de produtividade 

termina, tendo o sujeito de se adaptar a uma nova realidade que deveria ser de 

gozo e descanso (Granja, 2010). 

Pelo seu caráter coletivo, social, unificador, recreacional e de movimento, a 

AF poderá ajudar a minimizar e até eliminar esta situação de incapacidade 

sentida pelo idoso, permitindo-lhe relacionar com pessoas que se encontram 

na mesma situação. 
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O EF só é benéfico quando orientado segundo determinadas regras e 

princípios. Dado que a qualidade de vida está intimamente associada a um 

bom desempenho motor, a prática regular de actividade física torna-se 

fundamental para esta população. As actividades diárias requerem um mínimo 

de força muscular, coordenação, flexibilidade e equilíbrio (O’Shea et al 1999). 

O objectivo deste planeamento, é o de ter um fio condutor, para elaboração 

posterior das aulas, para que através do EF se consiga reverter ou minimizar 

os efeitos do envelhecimento. 

Para a elaboração do planeamento anual, e consequentemente elaboração 

das aulas de Educação Física, foi tido em conta os resultados dos inquéritos 

individuais e respectiva caracterização da turma, bem como os resultados 

obtidos através da bateria de testes de Rikli & Jones. 

Os resultados dos testes efetuados a estes alunos quando com parados com 

os valores convertidos do livro fitness test Rikli & Jones revelaram que a 

maioria dos alunos se encontram dentro dos valores médios descritos na 

tabela. No teste aeróbio, no de destreza, e nos testes de força de MI e MS a 

maioria da turma ficou acima ou dentro da média de valores descritos pela 

tabela. As maiores carências que se verificaram neste teste, foi ao nível da 

flexibilidade de MS e MI, onde os alunos apresentaram na sua maioria 

resultados negativos. 

No planeamento anual, todas as componentes da aptidão física serão 

trabalhadas, no entanto, em termos percentuais o Trabalho Aeróbio e o 

Trabalho de Força têm destaque, pelo concenso que existe na literatura em 

relação aos benefícios que estas aptidões têm no reflexo da qualidade de vida 

dos idosos. Os benefícios do treino aeróbio na saúde são bem conhecidos 

nomeadamente na redução de riscos cardiovasculares (Katzel 1995), diabetes 

tipo2 (Castaneda, 2003), hipertensão (Hagberg 1990), estados de ansiedade e 

depressão (Singh et al 1997). Embora o declínio da capacidade de força 

muscular no idoso esteja relacionado com vários factores (genética, 

alimentação, doença) a mais importante variável parece ser a inactividade 

física, bem como a capacidade de desenvolver força é um factor fundamental e 
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está directamente relacionada com a capacidade de realizar as diferentes 

tarefas diárias, actividades laborais ou recreacionais (Hughes et al 2001).  

No trabalho de força, serão priveligiados os grandes grupos musculares;  

Peitoral,  Grande Dorsal, Quadríceps, , Glúteos, , Deltoide e Parede Abdominal. 

Esta capacidade será trabalhada em várias vertentes (resistência, força e 

potência) estando destinado para cada vertente 13 aulas. A resistência será a 

primeira vertente a ser trabalhada, começando com 2 séries de 15 repetições e 

aumentando o volume de treino para 3 séries e mais tarde aumento da carga 

.O treino de força será feito com 3 séries de 8-10 repetições, com aumento 

progressivo da carga sempre que possível (60%-80% de 1RM). O treino de 

potência, priveligiará a velocidade de execução, com 12 repetições e cargas de 

60% de 1 RM. O descanço entre séries irá variar consuante as cargas 

utilizadas, sendo maior sempre que as cargas também o forem.(1’-2’) As 

sessões de trabalho de força serão realizadas num período de 20-30 minutos. 

O material utilizado serão halteres, elásticos e peso corporal. A monobra de 

valsalva será evitada com a expiração efetuada na fase concêntrica do 

movimento. 

A capacidade aeróbia será trabalhada com exercícios dinâmicos e utilização 

dos grandes grupos musculares.  É possivel observar na literatura que a 

intensidade e a duração apresentam diversidades nas recomendações 

propostas por alguns autores. A que me parece mais adequada dado a 

existência de idosos que não praticam qualquer tipo de atividade física  e 

exequivel, dado a disponibilidade de tempo da aula, é o plano sugerido pelo 

autor Okuma que indica três fases de duração e intensidade: 

Fase Inicial – 12 a 20 minutos  60-70% da FCmáx 

Fase de Incremento – 21-30 minutos 70-80% Fcmáx 

Fase de Manutenção – 45-60 minutos 70-80% Fcmáx 

O objetivo no que se refere à capacidade aeróbia será atingir a fase de 

Incremento em esforço contínuo. Esta capacidade será trabalhada por níveis, 
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começando alguns idosos por acumular períodos de 5 minutos contínuos e 

outro grupo períodos de 10 minutos. 

A coordenação e a agilidade serão trabalhadas em conjunto com outra 

componente durante o ano, de forma a estimular o trabalho reciproco entre o 

sistema nervoso e o muscular, tendo como objectivo melhorar o controlo motor, 

velocidade de reacção e controlo de movimentos. Pela avaliação das primeiras 

aulas, a coordenação destas turmas da foz é reduzida. Os exercícios em plano 

de aula, terão a duração de 10-15 minutos, com deslocações rápidas, 

mudanças de direção, mudanças do centro de gravidade. 

O controlo postural e o equilíbrio, podem ser afectados negativamente 

pela diminuição das capacidades dos músculos, podendo ter nestas idades 

consequências graves, do qual é exemplo uma queda com fractura, daí a 

necessidade de incluir o trabalho de equilíbrio neste planeamento anual e será 

trabalhado em conjunto com outra aptidão física. O equilíbrio será trabalhado 

no início  da aula, para que os idosos possam estar descançados, 

proporcionando uma melhoe performence de execução. Os exercícios terão a 

duração de 10-30 segundos, com 2-3 repetições por exercício. Os exercícios 

serão trabalhados de forma estática e dinâmica, com manipulações, ausência 

de estímulo visual. 

A redução da flexibilidade, torna-se mais evidente na população idosa, 

dificultando a realização das tarefas diárias, aumentando o risco de lesões 

musculares, tendinosas e ligamentares (Spirduso et al 2005). Pelo que me 

pude aperceber pelos resultados dos testes efectuados, esta turma, apesar de 

jovem, tem elementos com grandes dificuldades a este nível, pelo que os 

alongamentos na parte de relaxamento serão priveligiados. No plano de aula, a 

flexibilidade será trabalhada durante 15-20 minutos, com execução de 

movimentos lentos, seguidos de alongamento estático durante 10-30 segundos 

e 3-5 repetições por exercício. Os exercícios serão trabalhados numa 

amplitude confortável e sem dor. 

Visto todos os alunos terem uma vida independente, nenhum estar 

institucionalizado, e apresentarem todos uma disponibilidade física razoável, 

nenhuma atenção em particular será necessária com nenhum aluno. 
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As aulas lúdicas e a socialização entre os vários elementos da turma 

não foram esquecidas, e serão trabalhados sempre que possível ao longo do 

ano durante as aulas, sendo um dos grandes objectivos a alegria dos 

intervenientes, contrariando assim os efeitos do envelhecimento, melhorando 

todas as componentes físicas e mentais dos idosos contribuindo para uma 

melhor qualidade de vida. 

As épocas festivas serão tidas em conta e serão realizadas aulas 

temáticas de acordo com a época. 

O número de aulas que estão previstas ser realizadas neste 

planeamento são 71 (setenta e uma). 

As aulas terão a duração de 45 minutos e serão constituídas por 3 

partes fundamentais: 

1) Inicial – Aquecimento e mobilização articular, de forma a preparar os 

alunos para o esforço a desenvolver na segunda fase da aula. 

      2) Fundamental – Onde será trabalhado o objectivo principal da aula. 

      3) Final – Retorno à calma. 

Sempre que as condições atmosféricas permitirem, as aulas serão 

realizadas no exterior, devido à reduzida dimensão da sala de aula.
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3- Monitorização da evolução/adaptação ao programa de treino 

 

 

 A supervisão e controlo da prescrição de exercício é fundamental para que 

esta se mantenha sempre o mais ajustada aos alunos. Sendo o objetivo do 

programa de treino a melhoria e manutenção da aptidão física e funcional dos 

idosos, a re-aplicação da bateria de testes dará a indicação do estado atual dos 

idosos, confirmando a adaptação ao treino e a eventual necessidade de fazer 

modificações à prescrição original. 

 O segundo momento de avaliação, foi realizado em março e teve como 

objetivo perceber se os idosos estavam a reagir positivamente ao estímulo que 

lhes era dado durante as aulas, e perceber a necessidade de ajustamentos em 

relação ao planeamento anual. O último momento de avaliação, realizado no 

final de maio, teve como objetivo verificar a evolução na aptidão física e 

funcional destes idosos após o término do planeamento anual, bem como 

perceber se o EF foi eficaz na melhoria da aptidão física. 

 

A amostra na 2ª avaliação (intermédia) foi composta por 33 alunos, 4 do 

sexo masculino e os restantes 29 do sexo feminino, contráriamente ao que 

aconteceu na primeira avaliação em que a amostra era composta por 45 

alunos. Para comparação dos dois momentos recorremos ao teste estatístico 

Teste T para uma amostra, por erro no registos dos resultados, ficamos apenas 

com os resultados médios dos 33 alunos em cada teste. Os dados obtidos 

foram analizados através do programa estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 20.0, tendo sido estabelecido um grau de 

significância estatística de 0.05. Apesar da limitações levantadas, o Teste T 

para uma amostra permitirá comparar se os valores alcançados em cada um 

dos testes na 1ª avaliação diferem significativamente do valor (médio) registado 

na 2ª avaliação. Ainda, esta comparação foi efetuada apenas para o sexo 

feminino, dada a reduzida amostra de homens em ambos os momentos. 
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Quadro 6 -  Análise descritiva e comparativa das variáveis dependentes no grupo JFF 

(mulheres) nos dois momentos avaliados (1ª avaliação - pré-treino e  2ª avaliação - 

após 4 meses de treino). 

 1ª Avaliação (n=40) 2ª Avaliação (n=33) 
p 

 M ± DP M ± DP 

IMC (kg/m
2
) 26,47 ± 3,60 25,8 ± 3,12 0,246 

Massa Gorda (%) 30,68 ± 4,54 29,6 ± 6,37 0,142 

Sentar/ levantar (nº rep) 15,62 ± 3,53 17,16 ± 3,37 0,009 

Flexão Antebraço (nº rep) 23,50 ± 2,76 25,13 ± 2,28 0,001 

Sentar/alcançar (cm) -7,31 ± 10,26 -1,51 ± 6,98 0,002 

Alcançar atrás das costas (cm) -8,53 ± 9,35 -6,58 ± 9,5 0,693 

Caminhar 2,44m (s) 6,33 ± 1,28 5,44 ± 0,57 <0,001 

Caminhar 6 minutos (m) 554,78 ± 43,86 560,12 ± 33,54 0,415 

IMC= Índice de massa corporal, rep= repetições 

 

Quando comparado a média do IMC da turma no início do ano os resultados 

médios obtidos nesta avaliação intermédia, observamos que reduziu 

ligeiramente, sendo que a modificação não alcançou significado estatístico. 

Esta ligeira melhoria provávelmente deve-se à carga de trabalho aeróbio que 

foi realizado até ao momento, e também ao trabalho individual de AF que os 

alunos estão a realizar fora das minhas aulas. Importa salientar que a redução 

do peso não é um dos objetivos principais da prescrição de exercício, mas é 

espectável que o aumento do volume de treino aeróbio consiga melhorar 

ligeiramente a composição corporal dos idosos. 

Nos testes de força de MS e de MI, os resultados obtidos revelaram-se muito 

positivo, uma vez que nos dois testes as idosas melhoraram significativamente. 

O trabalho de força de resistência com 3 séries de 15 repetições realizado, 

bem como o trabalho de força (hipertrofia) com volume de carga de 3 séries de 

10 repetições sendo a carga adaptada a cada indivíduo e o exercício realizado 

quase até à falha muscular (no caso da hipertrofia), revelou-se eficaz nos 

resultados obtidos. 

Os resultados do teste de agilidade, tal como no trabalho de força revelaram-

se positivos e significativos (p<0,001). Estes resultados comprovam  que o 

programa de exercício multicompetente que está a ser realizado até ao 
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momento, com particular incidência no traballho de força e aeróbio revela-se 

eficaz na melhoria da agilidade e velocidade. Provavelmente o trabalho de 

força representou um papel importante nestes resultados.  

Apesar da ligeira melhoria no teste aeróbio, esta não foi estatisticamente 

significativa. Parece ser necessário continuar a aumentar a intensidade e 

duração do treino aeróbio para que se verifiquem melhorias de maior 

dimensão. 

Nos testes de flexibilidade, houve também melhorias, principalmente ao nível 

dos MI (p=0,002), não sendo tão notória essa melhoria ao nível dos MS 

(p=0,693). Apesar de esta capacidade apenas ter entrado como objetivo da 

sessão de treino em 2 aulas, os resultados parecem demonstrar que os 

alongamentos realizados preferêncialmente em todas as aulas como forma de 

relaxamento, parece ser suficiente para a obtenção de melhorias na 

flexibilidade dos MI em individuos sem uma prática regular de AF. 

Os resultados obtidos nesta 2º avaliação, demonstraram que um programa 

de exercício multicomponente com realização de apenas duas aulas semanais, 

se revela eficaz em todas as componentes das capacidades físicas em idosos 

sem hábitos de prática de AF regular. 

 

Para a análise da evolução até a uma fase quase final do programa de treino 

(final de maio), utilizamos o teste estatístico Teste T para amostras 

emparelhadas, o que implica que apenas os sujeitos com avaliação (dados) 

nos dois momentos (n=29) podem ser incluídos. Os dados obtidos foram 

analizados através do programa estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão 20.0, tendo sido estabelecido um grau de 

significância estatística de 0.05. Nesta avaliação final, por questões de 

disponibilidade de tempo, e por terem sido as componentes mais trabalhadas 

ao longo do ano, apenas os testes de força, resistência e velocidade/agilidade 

foram avaliados. 

Os resultados obtidos nesta avaliação final descritos no quadro 7, são muito 

positivos e significativos em todas as variáveis, à excepção do teste de força 

dos membros superiores que apresenta resultados idênticos quando 
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comparados com a avaliação pré-treino (p=0,445). Provavelmente, este treino 

multicomponente com volume semanal de 2 sessões, revelou-se eficaz neste 

grupo, que na sua maioria não tinha hábitos de EF no período que mediou 

entre as duas primeiras avaliações (5 meses). Porém, parece que para 

continuar a haver adaptações fisiológicas ao nível da força dos membros 

superiores, o volume semanal e a carga externa usada revelou-se insuficiente. 

Apesar de as respostas positivas dadas pelos idosos ao aumento das  

intensidades de treino propostas nas aulas, esta variável parece revelar-se 

insuficiente se não for acompanhada também pelo aumento do volume de 

treino (quando apenas se tem 2 sessões semanais multicomponentes). 

 

Quadro 7 -  Análise descritiva e comparativa das variáveis dependentes no grupo JFF 

nos momentos avaliados (1ª avaliação - pré-treino e  3ª avaliação – pós- treino). 

 1ª Avaliação 

M ± DP 

3ª Avaliação 

M ± DP 

Mudança 

% 
p 

Sentar/ levantar (nº rep) 15,62 ± 3,84 18,93 ± 3,67 13,82 <0,001 

Flexão Antebraço (nº rep) 24,41 ±  2,69 24,03 ± 3,33 -1,28 0,445 

Caminhar 2,44m (s) 6,04 ± 0,89 5,70 ± 0,62 -5,07 <0,001 

Caminhar 6 minutos (m) 563,28 ± 43,27 580,86 ± 38,89 3,25 <0,001 

 

 

Alterações ao planeamento anual 

 

Foram apenas efetuadas três alterações ao planemaneto anual do grupo da 

Foz. A primeira alteração esteve ligada à necessidade de antecipar a data da 

3ª avaliação para haver possibilidade de utilizar esses dados no relatório final. 

As outras duas alterações resultaram de uma percepção que ganhei com o 

decorrer do ano, e pelas limitações no volume de treino semanal, percebendo 

que é mais vantajoso para esta população incorporar em todas as aulas ou 

treino de força, ou treino aeróbio, combinando estas capacidades com 

coordenação, equilíbrio ou flexibilidade. Por este facto, as aulas  do dia 21 e 28 

Maio foram alteradas. 
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4 – Balanço Final 

 

 

Aspetos positivos: 

 

 Motivação elevada evidenciada pelos idosos para a prática de EF. 

 Relação positiva e de cumplicidade estabelecida entre os alunos e destes 

com o professor. 

 Assiduidade elevada por parte dos alunos. A grande maioria esteve 

presente o ano todo, sendo a atividade promovida pela Junta de 

Freguesia com maior número de alunos e menos desistências. 

 Melhoria evidente em todas as componentes da aptidão física, com 

exceção da flexibilidade. 

 Melhoria nos problemas respiratórios (asma) e dores articulares. 

 Existência de um espaço ao ar livre que permitiu criar aulas mais 

dinâmicas e diversificadas. 

 O desenvolvimento a nível pessoal, para além da aplicação do 

conhecimento teórico da metodologia de treino e a possibilidade de ver a  

sua efetividade através das avaliações, deu-se também ao nível da 

construção de aulas motivantes, com material reduzido. A necessidade de 

criar exercícios diferentes com pouco material fez-me evoluir, tal como 

escrevo nas minhas reflexões de aula (ver anexo 4). Por outro lado, 

cimentei a ideia que, aulas com pouco material, permitem intensidades de 

aula elevadas, sem quebras para organização dos exercícios ou circuitos, 

e por norma originam exercícios de fácil perceção e execução por parte 

dos idosos, resultando numa aula eficaz de intensidade elevada e com 

otimização do tempo disponível. Por outro lado, a boa aptidão física deste 

grupo de idosos, permitiu-me trabalhar com intensidade, ajudando-me a 

aceitar a ideia que a prescrição do treino para o idoso não difere da do 

jovem, sendo necessário intensidades e volumes de treino adequados 

para haver adaptações. 
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Aspetos negativos: 

 

 Medidas reduzidas da sala de aula tendo em conta o número elevado de 

alunos. 

 Ausência total de material (o material utilizado foi levado pelo professor). 
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 Grupo Santa da Santa Casa da Misericórdia 
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1 – Avaliação Funcional inicial (pré-treino) 

 

 

Não foi realizada uma avaliação funcional inicial uma vez que os idosos não 

apresentavam a mobilidade mínima necessária para que com os testes físicos 

se estabelecesse um nível inicial e possíveis níveis distintos estre os elementos 

do grupo. Claramente percebemos que todos estavam abaixo dos valores 

normativos para a idade e sexo. 
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2 – Metodologia de treino 

 

 

A estratégia de planeamento nesta Instituição foi diferente do grupo da JFF, 

pois não fazia sentido aplicar nenhuma bateria de testes após observar a 

debilidade física em que estes idosos se encontravam. A calendarização e 

planificação das aulas pode ser observada no quadro 8. 

Foi realizado um questionário inicial que me permitiu retirar informação útil 

para elaboração do planeamento (média de idade 85 anos; doenças mais 

comuns doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e hipertensão; etc.). 

Como se sabe, o treino aeróbio, tem relevância positiva neste tipo de doenças, 

daí, um dos grandes objetivos deste planeamento foi chegar à realização de 

treino aeróbio com o maior número de alunos possível, estando o planeamento 

pensado para trabalhar em progressão ( 1º fase - mobilidade 2º fase - força e 

3º fase - aeróbio ).  

A mobilidade foi trabalhada com todos os elementos do grupo, com 

exercícios cujo objetivo era proporcionar uma melhoria funcional na realização 

das suas atividades diárias básicas. Tentei imprimir alguma dinâmica em 

determinados exercícios (pequenas sequências em jeito de coreografias) 

realizados em conjunto, de forma a estimular também a parte cardiovascular. 

No treino de força foi dada particular atenção aos grandes grupos 

musculares (membros superiores, inferiores, peitoral e dorsal). Apenas a 

vertente força/hipertrofia foi trabalhada, devido à limitação do número de aulas 

e à necessidade de ganhos de força e massa muscular.  

O treino aeróbio, ocupou a maior parte da segunda metade do planeamento 

anual, teve como exercício principal a caminhada, utilizando algumas variantes, 

como contornar cones, pequenas estafetas entre outros. Aqui sim, utilizei 

exercícios que mobilizaram toda a musculatura e que elevaram a frequência 

cardíaca. Devido à elevada idade, falta de equilíbrio, doenças coronárias e 

hipertensão, a intensidade foi reduzida. O aumento da intensidade do treino 

aeróbio com estes idosos foi feito através do aumento de volume de treino e 

não da intensidade de execução do mesmo. 
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Pude constatar através do questionário que a maioria dos idosos estão 

viúvos e muitos deles com grande tendência para o isolamento, daí ter incluído 

um maior número de aulas lúdicas neste planeamento comparativamente aos 

outros onde os idosos têm maior atividade social. No entanto, como o número 

de aulas previstas é reduzido, as aulas lúdicas foram sempre acompanhadas 

de algum tipo de EF.  

A flexibilidade não estando contemplada no planeamento teve espaço no 

final de cada aula com a realização de alongamentos. Optei por não dar maior 

enfâse a esta capacidade por vários motivos: a sua inclusão permite 

unicamente a melhoria da flexibilidade, não proporcionando transferência 

significativo para outras componentes da aptidão física, o número de aulas ser 

reduzido e porque a literatura aponta para benefícios do trabalho de força (sem 

exercícios de flexibilidade) na flexibilidade de idosos. 

Quadro 8 – Esquema ilustrativo do planeamento anual do grupo da SCM 
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Por existirem grandes diferenças de mobilidade entre alunos, os planos de 

aulas (ver anexo 5), sempre que possível, foram adaptados às condições e 

necessidades de cada um. Com exceção do início do ano, os alunos foram 

divididos por níveis (grupo 1: alunos em cadeira de rodas ou com mobilidade 

muito reduzida e grupo 2: alunos que não utilizam nenhum meio auxiliar de 

locomoção) o que permitiu adaptar os exercícios às suas capacidades 

individuais. 

A música foi utilizada em todas as aulas e foi uma forma excelente de 

manter os idosos animados e mais motivados. 

O número de aulas previstas a serem realizadas durante o ano foi 35 (trinta 

e cinco), com um tempo de aula de 45 (quarenta e cinco) minutos. 

A aula foi dividida em 3 fases: 

1) Inicial – Aquecimento e mobilização articular, de forma a preparar os alunos 

para o esforço a desenvolver na segunda fase da aula. 

2) Fundamental – Onde será trabalhado o objetivo principal da aula. 

3) Final – Retorno à calma. 
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Justificação do Planeamento 

 

A importância das várias componentes do treino, seus benefícios e 

metodologias a aplicar, estão descritas na justificação do planeamento anterior 

(JFF), como tal, a justificação deste planeamento remete-se apenas à 

especificidade deste grupo. 

Dado que a qualidade de vida está intimamente associada a um bom 

desempenho motor, a prática regular de AF torna-se fundamental para esta 

população.  

Diferentes estudos têm demonstrado que o declínio físico e funcional associado 

ao envelhecimento pode mesmo em sujeitos de idade extrema, ser revertido ou 

pelo menos minimizado através do exercício físico (Adams K. et all 2001). 

O objectivo deste planeamento, é o de ter um fio condutor, para elaboração 

posterior das aulas, para que através do exercício físico se consiga reverter ou 

minimizar os efeitos do envelhecimento. 

    Para a elaboração deste planeamento anual, foi observado o nível de 

dependência funcional dos idosos, e verificou-se que a maioria é dependente 

de outras pessoas para as tarefas mais básicas do dia-a-dia. Esta noção das 

reais dificuldades da turma, é fundamental para poder prescrever exercícios o 

mais direccionados possível para as suas reais necessidades, aumentando a 

efectividade do planeamento e reduzindo riscos. 

    O planeamento e a elaboração das aulas, será  direccionado para a melhoria 

da qualidade de vida destes idosos, no sentido de lhes proporcionar o mínimo 

de autonomia para a realização das tarefas do dia a dia. Será ambicioso nesse 

sentido, não ao nível das cargas ou intensidades das aulas. 

   Esta turma, pelas características que apresenta, tem uma tolerância muito 

baixa ao esforço físico. A intensidade da aula terá que ser baixa, 

principalmente no início do ano, onde será priveligiado o treino de mobilidade e 

de força, tentando aumentar progressivamente as cargas e as intensidades do 

treino. 
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    Nesta turma, não foram realizados os testes de avaliação inicial, pois o 

desempenho motor destes idosos, por ser muito precário, não fazia sentido que 

o fizesse. 

No entanto, pude retirar alguma informação útil para a elaboração do 

planeamento anual através do questionário de caracterização individual 

realizado no início do ano. A primeira informação útil, foi a média de idades ( 

oitenta e cinco anos ), e a necessidade obvia de trabalhar a força, visto a 

redução de massa muscular evidente a que estamos sujeitos com o passar dos 

anos, (American College of Sports Medicine, 1998)principalmente se formos 

sedentários, como é o caso destes idosos, que afirmaram sê-lo. Outra 

informação útil, foi o tipo de doenças que estes idosos apresentam. As doenças 

mais representadas, foram as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias 

e hipertensão. Como se sabe, o treino aeróbio, tem relevância positiva neste 

tipo de doenças, daí, um dos grandes objetivos deste planeamento seja chegar 

à realização de treino aeróbio com o maior número de alunos possível, estando 

o planeamento pensado para trabalhar em progressão ( 1º mobilidade 2º força 

e 3º aeróbio ).  

A mobilidade por ser necessário trabalhar nesta população tão envelhecida, a 

capacidade aeróbia e a força, foram privilegiadas neste planeamento pelo 

consenso que existe na literatura em relação aos benefícios que estas aptidões 

têm no reflexo da qualidade de vida dos idosos. Os benefícios do treino aeróbio 

na saúde são bem conhecidos nomeadamente na redução de riscos 

cardiovasculares (Katzel 1995), diabetes tipo2 (Castaneda, 2003), hipertensão 

(hagberg 1990), estados de ansiedade e depressão (Singh et al 1997). Embora 

o declínio da capacidade de força muscular no idoso esteja relacionado com 

vários factores (genética, alimentação, doença) a mais importante variável 

parece ser a inactividade física, bem como a capacidade de desenvolver força 

é um factor fundamental e está directamente relacionada com a capacidade de 

realizar as diferentes tarefas diárias, actividades laborais ou recreacionais 

(Hughes et al 2001). 

    A mobilidade será trabalhada com todo o grupo, com exercicios funcionais 

que lhes permitam ter uma melhoria nas suas actividades básicas do dia a dia, 
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tentando imprimir alguma dinâmica em determinados exercicios (coreografias) 

realizados em conjunto, de forma a estimular também a parte cardiovascular. 

    No treino de força será dada particular atenção aos grandes grupos 

musculares (membros superiores, inferiores, peitoral e dorsal). Apenas a 

vertente força/hipertrofia será trabalhada, devido à limitação do número de 

aulas. Apesar de não serem verificadas melhorias substanciais na capacidade 

máxima aeróbia, o treino de força poderá induzir adaptações que beneficiarão 

o sistema cardiovascular dos idosos. Parker et all descreveram após 16 

semanas de treino de força, diminuições da frequência cardíaca e da pressão 

arterial em teste submáximo de marcha em tapete em sujeitos idosos. Estas 

adaptações cardiovasculares, juntamente com os ganhos de força permitir-me-

ão passar para o treino aeróbio que juntamente com a força são os 2 grandes 

objectivos e as 2 grandes capacidades a trabalhar no planeamento. 

    O treino aeróbio, que ocupará a maior parte da segunda metade do 

planeamento anual, terá como exercício principal a caminhada, utilizando 

algumas variantes, como pequenas estafetas, contornar cones etc. Aqui sim, 

irei utilizar exercícios que mobilizem toda a musculatura e que elevem a 

frequência cardiaca. Devido à elevada idade, falta de equilíbrio, doenças 

coronárias e hipertensos, naturalmente  que a intensidade será reduzida  (55-

64 FCmáx.) ou moderada  (65-74 FCmáx.). O aumento da intensidade do treino 

aeróbio com estes idosos será feito através do aumento de volume de treino e 

não da intensidade de execução do mesmo. 

     Pude constatar através do questionário que a  maioria dos idosos estão 

viúvos e muitos deles com grande tendência para o isolamento, daí ter incluido 

um maior número de aulas lúdicas neste planeamento do que nos 

planeamentos em que lido com idosos com maior atividade social. No entanto, 

visto o número de aulas previsto no planeamento ser reduzido, estas aulas 

terão sempre uma componente física efetiva. 

     O número de aulas previstas a serem realizadas durante o ano são 35 

(trinta e cinco), com um tempo de aula de 45 (quarenta e cinco) minutos, no 

entanto, a duração e a intensidade estarão sempre sujeitas a alterações ou 

adaptações consoante a possibilidade dos idosos. 
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A aula será dividida em 3 (fases): 

1) Inicial – Aquecimento e mobilização articular, de forma a preparar os 

alunos para o esforço a desenvolver na segunda fase da aula. 

2) Fundamental – Onde será trabalhado o objectivo principal da aula. 

3) Final – Retorno à calma. 

Nesta turma, por existirem grandes diferenças de mobilidade entre alunos, as 

aulas, sempre que possível, serão adaptadas às condições e necessidades de 

cada um. Por exemplo no treino de força e equilíbrio serão trabalhados em 

alguns alunos os membros inferiores, enquanto que noutros isso será 

impossível de fazer. 

    A coordenação e mobilidade, será trabalhada em conjunto com outra 

componente durante o ano, de forma a estimular o trabalho reciproco entre o 

sistema nervoso e o muscular, tendo como objectivo melhorar o controlo motor 

e controlo de movimentos.  

    Dado as idades muito avançadas e  alguns idosos com problemas de 

demência, a estimulação mental, será um dos objectivos a trabalhar nos planos 

de através de exercícios lúdicos e de coordenação. 

    O equilíbrio, será trabalhado tendo em conta as necessidades e reais 

possibilidades de cada elemento da turma. Como a maioria da turma não tem 

condições para realizar exercícios de equilíbrio, esta capacidade não está 

contemplada no planeamento anual, no entanto está prevista começar a ser 

trabalhada com os 4 (quatro) alunos que têm possibilidade de realizar estes 

exercícios a partir do mês de janeiro, e fará parte  dos planos de aula. Esta 

componente só será trabalhada a partir de janeiro por três razões; em primeiro 

pela necessidade permente de trabalhar a mobilidade e a força como elemento 

fundamental para poder realizar exercícios de equilíbrio,  em segundo lugar por 

entender não ser positivo em termos de socialização a criação de dois grupos 

distintos logo no início do ano (alguns alunos não se conheciam), bem como a 

exigência em termos de cuidados de segurança que  o trabalho de equilíbrio 

com esta população exige, e que me limitaria ao trabalho com apenas estes 



Capítulo 2 – Realização da prática profissional 

129 

4(quatro) alunos. Nas aulas em que for trabalhado o equilíbrio, ou em que eu 

decida criar grupos, será solicitado a ajuda das enfermeiras estagiárias que 

estão a trabalhar no lar. Visto os défices de propriocepção, visão e função 

muscular estarem muito afectados esta aptidão será trabalhada com extremo 

cuidado. Este  aspecto não me impedirá de realizar exercícios diferentes dentro 

do mesmo grupo, adaptado às necessidades de cada aluno. 

A redução da flexibilidade, torna-se mais evidente na população idosa, 

dificultando a realização das tarefas diárias, aumentando o risco de lesões 

musculares, tendinosas e ligamentares (Spirduso et al 2005). A flexibilidade 

será realizada com movimentos muito suaves, privilegiando sempre a 

segurança e com exercícios estáticos. 

   Esta capacidade física não será trabalhada como componente física isolada, 

não está contemplada no planeamento anual, visto esta população ter outro 

tipo de necessidades que como está descrito na literatura, terão mais influência 

na sua qualidade de vida, no entanto, na parte final dos planos de aula, serão 

priveligiados os alongamentos como retorno à calma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 – Realização da prática profissional 

130 

3 - Balanço final  

 

 

Aspetos positivos 

 

 Relação positiva que os alunos criaram entre si (apesar de estarem na 

mesma instituição alguns não tinham contacto entre si) e com o 

professor. 

 O EF foi um meio para estes idosos conviverem e saírem dos quartos 

tendo efeitos positivos ao nível social. 

 Alegria demonstrada por alguns idosos durante as aulas. 

 Sala de aula com boas condições. 

 Alguma melhoria ao nível da mobilidade. 

 Em termos de desenvolvimento pessoal, foi importante ao nível da 

organização e gestão de uma aula com níveis de aptidão física tão 

diferente entre alunos, obrigando-me sempre a trabalhar por níveis e a 

estabelecer objetivos diferentes para cada um deles. Foi a minha 

primeira experiência de trabalho com alunos com tantas limitações ao 

nível da mobilidade e com problemas de demência, o que me colocou 

dificuldades novas (ver anexo 6), e me obrigou a criar novas estratégias 

de trabalho, e a encontrar formas de os motivar. A experiência de vida 

destes idosos, as dificuldades com que vivem, e as suas limitações a 

vários níveis, ausência em grande parte deles de laços familiares, fez-

me crescer o sentimento de gratidão que tenho pela minha vida. 

 

 

Aspetos negativos 

 

 Idosos muito limitados fisicamente. 

 Falta de material. 

 Dificuldade da Instituição em colocar os idosos na sala de aula de forma 

pontual. 
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 Alguns idosos muito desmotivados. 

 Dificuldade de trabalhar por níveis, estando sozinho, e com idosos 

dementes. 

 Limitações nos conteúdos das aulas dada a incapacidade dos idosos. 
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Grupo de exercício multicomponente da FADEUP 
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1 – Avaliação Funcional inicial (pré-treino) 

 

 

A amostra utilizada nesta avaliação inicial foi composta por 20 alunos, 5 do 

sexo masculino e os restantes 15 do sexo feminino. 

No quadro 9 encontram-se descritas características da amostra e os 

resultados dos diferentes testes funcionais da bateria de testes FFT (valores 

médios e desvio padrão), incluindo a avaliação da composição corporal. 

A média do IMC da turma encontra-se na categoria de sobrepeso, e quando 

analisada a distribuição de frequências pelas três categorias de obesidade, 

verificou-se de forma concordante que uma maior prevalência da categoria 

sobrepeso (55%) comparativamente às restantes. 

 

Quadro 9: Análise descritiva do grupo FADEUP no pré-treino (1ª avaliação). 

Variável Média Desvio Padrão 

Idade (anos) 75,76 5,51 

Estatura (m) 1,54 0,06 

Peso (kg) 65,64 8,12 

IMC (kg/m
2
) 27,71 3,49 

Massa Gorda (%) 32,3 6,61 

Sentar/ levantar (nº rep) 23,30 3,70 

Flexão Antebraço (nº rep) 23,50 3,71 

Sentar/alcançar (cm) -5,20 12,94 

Alcançar atrás das costas (cm) -11,81 11,56 

Caminhar 2,44m (s) 4,86 0,68 

Caminhar 6 minutos (m) 549,50 60,70 

Classificação da obesidade, %  

Peso normal 20,0% 

Excesso de peso 55,0% 

obesidade 25,0% 

IMC= índice de massa corporal, rep= repetição 

 

No gráfico 22, são ilustradas as prevalências em cada uma das categorias 

de desempenho nos testes de aptidão física (baixo desempenho – P<25; bom 
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desempenho – P25 – P75; e excelente desempenho >P75) de acordo com os 

valores sugeridos para os idosos Portugueses (Marques et al. 2013). 

 

 

Gráfico 22- Distribuição da prevalância (frequência relativa) dos três níveis de 

desempenho (baixo, bom, excelente) para cada um dos testes de acordo com os 

valores normativos para a população idosa Portuguesa. 

 

Relativamente ao teste “Sentar e Levantar”, é possível verificar que os níveis 

de força dos membros inferiores dos alunos se encontram elevados e, 

cruzando os valores obtidos com os valores normativos, conclui-se que todos 

os sujeitos ultrapassaram os valores normativos, atingindo valores superiores 

ao P75 dos valores de referência para a população Portuguesa. 

Também no teste “Flexão do Antebraço” se verificou um bom nível de 

desempenho, sendo que 80% atingiu valores excelentes e 20% alcançaram os 

valores recomendados para a idade e sexo. 

No teste “Sentar e Alcançar”, que visa avaliar a flexibilidade dos membros 

inferiores, a turma apresenta um nível de desempenho variável, onde 25% não 

consegue atingir o P25 dos valores de referência. É portanto neste teste que 

parte dos alunos deste grupo revelam maiores dificuldades. Na flexibilidade dos 

membros superiores verificou-se a mesma proporção de alunos (35%) com 

valores superiores ao valores normativos para um desempenho saudável 

(>P75), mas nenhum aluno revelou grande dificuldade uma vez que nenhum 
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elemento ficou abaixo do P25, ao contrário do que aconteceu para a 

flexibilidade dos membros inferiores.   

No teste de agilidade onde foi pedido aos alunos para levantar da cadeira, 

caminhar 2,44m e voltar a sentar, a maioria dos alunos (85%) atingiu valores 

excelentes de desempenho (>P75 dos valores de referência) e os restantes 

conseguiram atingir os valores recomendados para a sua idade e sexo. 

No teste aeróbio de caminhar 6 minutos nenhum aluno ficou abaixo da 

média para a sua idade e sexo. Catorze alunos(70%) obtiveram resultados 

superiores à média recomendada para a sua idade e 6 alunos enquadram-se 

na média.  

Os alunos desta turma revelam valores de condição física muito apreciáveis 

para as suas idades. A estes valores, não será alheio o facto de esta turma já 

praticar EF na faculdade há vários anos.  

A aplicação desta bateria de testes revelou que apesar da idade de grande 

parte dos idosos, a sua condição física é boa, e juntamente com o 

conhecimento que temos de que estes já praticam atividade física há vários 

anos, serão necessárias aulas com intensidades moderadas a vigorosas, para 

a sua condição física poder ser melhorada. Pelo consenso que existe na 

literatura em relação aos seus benefícios, (American College of Sports 

Medicine, 2000; Chodzko-Zajko, 2009; Carbonell, 2009) a capacidade aeróbia 

e a força serão trabalhadas com mais frequência, no entanto, todas as 

capacidades terão o seu espaço no planeamento anual, realizando a 

flexibilidade, sempre que possível, também na parte de relaxamento do plano 

de aula por esta ter sido a capacidade que apresentou piores resultados no 

teste. 
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2 - Metodologia de treino 

 

 

    À semelhança do que foi realizado na JFF, também neste grupo, o 

planeamento anual foi realizado com base nos questionários efetuados e no 

resultado dos testes aplicados no início do ano. O planeamento anual do 

programa de exercício comtempla tradicionalmente o trabalho das várias 

componentes da aptidão física: resistência aeróbia, força, coordenação, 

equilíbrio e flexibilidade. A descrição do planeamento anual pode ser visto no 

quadro 10. 

Com os dados obtidos através da bateria de testes, e após o trabalho 

realizado com os alunos nas primeiras aulas do ano, decidimos fazer os planos 

de aula (ver anexos) dividindo a turma por níveis quando os objetivos da aula 

eram aumentar a resistência aeróbia, força e equilíbrio. 

No treino aeróbio começamos por trabalhar com intensidades baixas (60%-

70% FCmáx), e duração de aproximadamente 10 minutos com toda a turma. A 

progressão no volume de treino foi igual para toda a turma, chegando esta 

capacidade a ser trabalhada durante 30 minutos, apenas com uma pausa para 

hidratação com duração de 1 minuto. No grupo com nível mais avançado da 

turma, a intensidade do trabalho aeróbio foi também aumentada, tentando 

manter a intensidade na ordem dos 70%-80% da FCmáx. 

Tal como no trabalho aeróbio, também a componente de força foi trabalhada 

por níveis. A variante utilizada para aumentar a dificuldade foi a intensidade. O 

volume de treino foi igual para os 2 níveis. No início do ano foi trabalhada a 

hipertrofia muscular começando com 2 séries de 10 repetições para 7-8 

exercícios. A evolução foi feita ao nível do volume e da intensidade do treino, 

tentando adaptar o mais possível as cargas a cada aluno. A segunda 

componente a ser trabalhada foi a força de resistência, no entanto a 

progressão foi feita apenas ao nível da intensidade, pois o trabalho inicial foi 

feito logo com 3 séries. Por fim trabalhamos a potência, aumentando as cargas 

e a velocidade de execução. 
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O equilíbrio foi trabalhado também com a turma dividida em 2 níveis, pois 

estes alunos são muito diferentes entre si nesta componente. Foi utilizado 

preferencialmente o trabalho em circuíto, realizando trabalho de equilíbrio 

estático e dinâmico. 

As componentes coordenação e a flexibilidade, foram trabalhadas com a 

turma em conjunto, sempre que estas componentes foram trabalhadas 

isoladamente. A coordenação foi muitas vezes incorporada em exercícios 

aeróbios. A flexibilidade foi trabalhada no início ou no fim da aula, sendo 

realizado 3-4 repetições para cada exercício. 

 

Quadro 10 – Esquema ilustrativo do planeamento anual do grupo da FADEUP 
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As aulas lúdicas foram aulas de maior alegria e boa disposição, mas 

também aulas onde se trabalhou componentes físicas. As épocas festivas 

forma comemoradas de acordo com as tradições da época. 

Foi prevista a realização de 69 aulas, tendo cada aula (ver anexo 1) a 

duração de 50 minutos e estando distribuída da seguinte forma: 

1) Inicial – Aquecimento e mobilização articular, de forma a preparar os alunos 

para o esforço a desenvolver na segunda fase da aula. 

2) Fundamental – Onde será trabalhado o objetivo principal da aula. 

3) Final – Retorno à calma. 

 

Justificação do Planeamento Anual 

 

A importância das várias componentes do treino, seus benefícios e 

metodologias a aplicar, estão descritas na justificação do planeamento do 

grupo JFF , como tal, a justificação deste planeamento remete-se apenas à 

especificidade deste grupo. 

Na estruturação do planeamento anual, estão previstas 69 aulas durante as 

quais optou-se por atribuir maior relevância a duas capacidades fundamentais: 

a capacidade aeróbia e a força. Ao longo do primeiro trimestre de aulas, a 

atenção recairá fundamentalmente sobre o desenvolvimento da capacidade 

aeróbia; tendo em conta a literatura anteriormente referida, o treino desta 

capacidade poderá melhorar a qualidade de vida e o estado de saúde dos 

alunos, mesmo daqueles que não apresentam qualquer patologia de maior. 

Devido às limitações de horário, não nos é possível respeitar as 

recomendações que vários autores fazem para o treino desta capacidade; no 

entanto, procuramos “compensar” esse facto distribuindo as aulas até ao final 

de dezembro de forma a incidir o trabalho realizado nas mesmas sobre esta 

capacidade. 

Nos dois primeiros meses do ano de 2013, incidiremos mais sobre o 

desenvolvimento da força, procurando fazer com que os alunos tenham mais 

facilidade na realização das tarefas do dia a dia e assegurar a sua 
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independência física. Durante as aulas em que será dedicado mais tempo ao 

desenvolvimento destas duas capacidades, as restantes não serão esquecidas, 

conjugando-se com as “principais”. 

Nas restantes aulas, a atenção será repartida um pouco por todas as 

componentes da aptidão física, incidindo com mais atenção no treino da 

flexibilidade pois é neste campo que os alunos apresentam mais dificuldades. 

Estão também programadas 14 aulas lúdicas e festivas que têm como 

objetivos fundamentais a criação/reforço dos laços de amizade entre alunos e 

professores e também “fugir” um pouco à rotina das aulas, evitando a 

monotonia e desmotivação. 

Para além destas, realizar-se-ão 3 momentos de avaliação, com o intuito de 

verificar o nível inicial dos alunos e identificar as suas maiores lacunas ao nível 

das componentes da aptidão física, monitorizar o trabalho realizado até ao 

segundo momento e ajustar o planeamento das aulas se necessário e, por fim, 

verificar o nível em que os alunos terminam o programa “Envelhecimento Ativo 

2012/2013”. 
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3- Monitorização da evolução/adaptação ao programa de treino 

 

  

Como referido anteriormente, a supervisão e controlo da prescrição de 

exercício é fundamental para que esta se mantenha sempre o mais ajustada 

aos alunos. Assim, também no grupo FADEUP a re-aplicação da bateria de 

testes dará a indicação do estado atual dos idosos, confirmando a adaptação 

ao treino e a eventual necessidade de fazer modificações à prescrição original. 

 O segundo momento de avaliação, foi realizado em março e teve como 

objetivo perceber se os idosos estavam a reagir positivamente ao estímulo que 

lhes era dado durante as aulas, e perceber a necessidade de ajustamentos em 

relação ao planeamento anual. O último momento de avaliação, será realizado 

em junho, e terá como objetivo verificar a evolução na aptidão física e funcional 

destes idosos após o término do planeamento anual, bem como perceber se o 

EF foi eficaz na melhoria da aptidão física. No entanto, à data da conclusão 

deste relatório, a recolha dos dados ainda não foi realizada. 

 

A amostra na 2ª avaliação (intermédia) foi composta por 27 alunos, 5 do 

sexo masculino e os restantes 22 do sexo feminino, contráriamente ao que 

aconteceu na primeira avaliação em que a amostra era composta por 20 

alunos. Para comparação dos dois momentos recorremos ao teste estatístico 

Teste T para amostras emparelhas, sendo que para aplicação deste teste, 

apenas os sujeitos com dados em ambos os momentos são incluídos na 

análise (n=15). Os dados obtidos foram analizados através do programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0, 

tendo sido estabelecido um grau de significância estatística de 0.05. 

 

Como é visível nos resultados descritos no quadro 11, a composição 

corporal da turma não alterou significativamente (p>0,05). Apesar de o EF 

(particularmente o treino aeróbio) ter influência na redução da percentagem de 

gordura corporal, e esta componente ter sido controlada, a alimentação, outra 

variável fundamental no controle da gordura não o foi. Provavelmente, uma 
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alimentação rica em gorduras saturadas e um volume de treino semanal 

reduzido (2 dias/semana) revelaram-se determinantes na ausência de 

obtenção de resultados positivos. Em relação ao IMC, a intensidade e o volume 

de treino aplicado no trabalho de força, revelaram-se insuficientes para a 

obtenção de melhorias no IMC. Pela maior dificuldade que o idoso tem em 

obter ganhos de massa muscular, um programa multicomponente com apenas 

2 sessões semanais, revela-se insuficiente para obtenção de ganhos nesta 

área. Provávelmente os idosos necessitam de um programa específico de 

treino de força para poder obter benefícios relevantes nesta componente. 

Nos testes de força, os resultados não apresentaram diferenças 

significativas comparativamente à avaliação pré-treino, a melhoria alcançou 

apenas os 6,7%. No entanto, os homens (n=3), particularmente no teste de 

força de MS, apresentaram uma melhoria média de 12.9%. Provavelmente, 

como apenas os homens conseguiram fazer progressões nas intensidades de 

treino quando nas sessões de força eram utilizados halteres (particularmente 

para biceps), este facto provávelmente refletiu-se na avaliação de força dos 

MS. Este resultado converge com as recomendações da literatura, ao revelar-

se fundamental a progressão da carga no treino de força.  No trabalho de força 

de MI, o peso corporal (normalmente utilizado) revelou-se insuficiente na 

obtenção de melhorias a este nível. No entanto, tal como foi referido, o volume 

é provávelmente a variável que mais condicionou a obtenção de melhorias 

nesta componente. Períodos longos de descanço  entre sessões de força 

parece condicionar a evolução desta capacidade. 

Nos testes de flexibilidade, também não se registaram progressos 

significativos, registando-se uma melhoria ligeira de 2,4 cm na flexibilidade dos 

MI, que poderá no entanto ter um significado clínico. Assim, os alongamentos 

realizados no final de quase todas as aulas, revelam-se insuficientes para a 

obtenção de melhorias na flexibilidade em indivíduos com prática regular de EF 

à vários anos. Provávelmente será necessário sessões de treino que tenham  

como objetivo a melhoria desta componente, com volume de treino semanal 

adequado para se conseguir obter resultados positivos nesta área. 
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No teste de agilidade, os resultados foram significativamente inferiores aos 

registados na 1ª avaliação. Neste caso, penso que a resposta não se encontra 

na metodologia de treino aplicada, mas sim na forma como os idosos 

encararam o teste, e onde nós, como grupo, não tivemos a capacidade de os 

motivar para se esforçarem durante o teste. 

No teste aeróbio os alunos apresentaram resultados médios ligeiramente 

melhores, representando um evolução média de 6 m. Também para esta 

capacidade, parece que as intensidades de treino propostas, nas duas sessões 

semanais, com intensidade moderada a vigorosa, parecem ser insuficientes 

para se conseguirem melhorias significativas na capacidade aeróbia. 

 

Quadro 11 -  Análise descritiva e comparativa das variáveis dependentes no grupo 

FADEUP nos dois momentos avaliados (1ª avaliação - pré-treino e  2ª avaliação – 

intermédia). 

 1ª Avaliação 

M ± DP 

2ª Avaliação 

M ± DP 

Mudança 

M ± DP 
p 

IMC (kg/m
2
) 28,04 ± 3,95 28,20 ± 3,57 0,16 ± 0,95 0,515 

Massa gorda (%) 33,65 ± 6,68 34,92 ± 7,70 1,27 ± 6,33 0,484 

Sentar/ levantar (nº rep) 23,80 ± 3,90 25,33 ± 4,92 1,53 ±2,90 0,060 

Flexão Antebraço (nº rep) 24,20 ±  3,28 25,27 ± 4,04 1,07 ± 4,06 0,326 

Sentar /alcançar (cm) -5,80 ± 13,45 -3,40 ± 11,67 2,40 ± 8,97 0,318 

Alcançar atrás costas (cm) -13,71 ± 10,68 -13, 87 ± 10,25 -0,16 ± 10,05 0,952 

Caminhar 2,44m (s) 4,93 ± 0,69 6,16 ± 0,66 1,24 ± 0,37 <0,001 

Caminhar 6 minutos (m) 542,67 ± 61,81 549,00 ± 85,72 6,33 ± 48,75 0,623 
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Alterações ao planeamento anual 

 

Algumas alterações foram realizadas ao planeamento anual durante o ano.  

Algumas aulas onde estava previsto trabalhar força e flexibilidade, foram 

alteradas, retirando a componente de flexibilidade da aula. Foi tomada esta 

decisão, pois percebemos que para trabalhar força com 8-10 exercícios, com 

volume de treino de 2-3 séries, seria necessário a utilização de todo o tempo 

disponível da parte fundamental da aula. Em compensação, foi por norma 

realizado alongamentos na parte final das aulas. Outras aulas que não foram 

realizadas ou foram substituidas com outros conteúdos durante o ano, não se 

prenderam a razões de metodologia de treino, mas sim com fatores tais como: 

convívios em épocas festivas, alunos do mestrado de atividade física para a 3º 

idade que foram assistir à aula e foi pedido que os conteúdos a trabalhar 

nessas aulas fossem diferentes, ou quando as duas turmas se juntaram para 

ter a aula todos juntos. 
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4 - Balanço Final 

 

Aspetos Positivos 

 Boa relação entre professores. 

 Relação estabelecida entre professores e alunos. 

 Excelentes condições do espaço de aula e material existente, que 

permitiu uma variedade de aulas e exercícios muito grande. 

 Boa disposição entre idosos, fruto também da relação que têm de 

anos anteriores. 

 Motivação da turma para a prática de EF. 

 Boa mobilidade e funcionalidade dos idosos. 

 Evolução das capacidades físicas na maioria dos alunos 

 A nível pessoal, a evolução deu-se ao nível do conhecimento da 

metodologia de treino, da sua aplicação e com a possibilidade de verificar a 

sua efetividade através das avaliações realizadas. As reflexões feitas após 

as aulas (ver anexo 2) também me ajudaram a evoluir como professor. A 

possibilidade de trabalhar em conjunto com outros professores, cria por si 

só uma possibilidade de desenvolvimento, pela necessidade de 

coordenação entre os vários elementos, necessidade de organização e 

distribuição de tarefas dentro e fora das aulas. O elevado número de 

material, também me permitiu evoluir na construção, organização e 

dinâmica da aula, através da realização de inúmeros exercícios diferentes, 

mantendo assim os níveis de motivação altos, e percebendo quais os 

exercícios que melhor resultam com esta população. 

 

Aspetos Negativos 

 

 Assiduidade de alguns alunos ao longo do ano, afetando assim o 

trabalho contínuo com reflexos nas avaliações. 

 Número diferente de alunos nas avaliações, dificultando assim a 

observação e análise dos resultados. 

 Ocorrência de duas quedas durante as aulas. 
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A realização deste estágio, revelou-se uma experiência enriquecedora ao 

nível da aquisição de conhecimento e da sua aplicação. Permitiu-me estudar e 

assimilar toda uma metodologia de treino que me acompanhará no futuro. 

Simultaneamente, deu-me a possibilidade de através da prática de avaliação, 

prescrição e promoção de programas de exercício físico direcionados para a 3ª 

idade, desenvolver as competências profissionais que me permitirão um 

desempenho profissional crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e 

exigências desta área profissional. 

Este estágio, foi de encontro às minhas expectativas iniciais, onde referi 

pretender adquirir conhecimentos para os pôr em prática nos meus locais de 

trabalho. Esta é mais uma vertente dentro do EF onde eu me sinto confortável 

e capaz de desenvolver um bom trabalho. Como tal o projeto de criação de 

aulas para a terceira idade nestes ginásios, irão arrancar em setembro. 

Os resultados obtidos, comprovaram que um programa de exercício 

multicompetente, com combinação de exercícios de força, resistência aeróbia, 

equilíbrio, coordenação e flexibilidade melhora a aptidão física e funcional do 

idoso. 

As maiores evoluções foram alcançadas ao nível da força, 

velocidade/agilidade e resistência aeróbia, em particular na turma da JFF. Este 

facto deveu-se provavelmente ao número de aulas dedicadas a estas 

capacidades, e por esta turma ter uma maior margem de progressão (nível 

inicial mais baixo) do que o grupo FADEUP, que já estava habituada a EF de 

anos anteriores. A resposta positiva que os alunos do grupo JFF conseguiram 

dar às intensidades de treino propostas nas aulas, foi certamente outro fator 

determinante para a obtenção de resultados positivos. 

Apesar de não ser mensurável, as melhorias ao nível do equilíbrio foram 

também evidentes, chegando todos os alunos, sem exceção, a realizar dez 

segundos de equilíbrio estático, muito longe do que se verificou no início do 

ano e exibiram um bom desempenho em circuitos dinâmicos. A este resultado, 
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não será alheio o trabalho de força (particularmente dos membros inferiores) 

que foi realizado durante o ano, e que também apresentou grandes melhorias, 

expressas de forma objetiva nos resultados dos testes da bateria aplicada (Rikli 

& Jones, 2013), na minha perceção durante as aulas e no registo do aumento 

do volume e da intensidade de treino. 

Também ao nível de algumas doenças crónicas, resultados positivos foram 

atingidos, nomeadamente ao nível de doenças pulmonares (asma), em que 2 

alunos referiram deixar de usar a “bomba” à noite, ao nível do sistema 

locomotor (artroses, artrites) houve redução da dor e maior mobilidade articular 

e também redução do nível de glicemia em idosos com diabetes. Uma idosa 

que apresentava no início do ano um quadro depressivo, apresentou grandes 

melhorias com o decorrer do ano. Provavelmente o EF foi um veículo 

importante, que de forma complementar à medicação contribuiu para o 

tratamento da doença. Houve também da minha parte sensibilização ao longo 

do ano para a adoção de um estilo de vida saudável, nomeadamente para a 

realização de AF diária, o que certamente contribuiu para a obtenção destas 

melhorias. Pude comprovar que alguns idosos seguiram o concelho, pois 

cruzei-me com alguns deles durante essa prática de AF fora das minhas aulas. 

No grupo SCM, apesar de não ter sido aplicada nenhuma bateria de testes, 

e como tal não possuirmos dados objetivos, alguns resultados positivos foram 

verificados, particularmente ao nível da mobilidade, força, coordenação, 

relacionamento entre utentes (componente social) e boa disposição 

(componente psicológica). 

No grupo FADEUP, os resultados obtidos, apesar de positivos, não 

revelaram muitas diferenças entre as avaliações. Este facto deve-se 

certamente a ser um grupo que já pratica AF regular hà alguns anos, sendo a 

sua margem de progressão muito mais pequena do que os restantes grupos. 

Por outro lado, grande parte dos idosos registou uma baixa assiduidade, o que 

reduziu o seu número de sessões semanais de treino, afastando-se assim das 

recomendações relativas ao volume de treino. Sendo esta uma população com 

hábitos de AF regular, um treino semanal não se revela eficaz para a obtenção 

de melhorias nas capacidades físicas. 
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Ficou também evidente ao longo deste ano, que a componente genética e o 

estilo de vida, marcam o envelhecimento de cada idoso, não sendo muitas 

vezes a idade a variável que distingue a aptidão física nesta população. As 

adaptações ao exercício, foram diferentes entre os idosos, tendo alguns idosos 

alcançado melhores resultados do que outros. Os melhores resultados 

registaram-se naqueles alunos que realmente se esforçaram e tentaram 

superar-se nas aulas. Podemos assim concluir, que a intensidade, tal como a 

literatura refere, é uma componente fundamental do treino, sem a qual os 

benefícios da atividade física não serão alcançados na sua totalidade. 

O trabalho desenvolvido ao longo deste ano de estágio, para além das 

competências que me proporcionou também contribuiu para reforçar os 

conhecimentos teóricos existentes. Claramente a AF não tem o poder de 

reverter o processo de envelhecimento, mas os programas de exercício 

implementados em diferentes idosos deixaram evidências que o EF regular 

pode minimizar as perdas fisiológicas que o acompanham, e que um estilo de 

vida ativo pode melhorar a qualidade de vida e limitar o desenvolvimento de 

doenças crónicas, tal como já descrito (Chodzko-Zajko et al., 2009). 
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O envelhecimento mundial é uma das mais significativas tendências do séc. 

XXI. Esta situação, apresenta implicações importantes e de longo alcance para 

todos os domínios da sociedade. Uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 

anos de idade ou mais e estima-se um crescimento de 1 em cada 5 por 

(Organização Mundial de Saúde, 1997). O envelhecimento da população é sem 

dúvida um fenómeno que não pode ser ignorado. 

O ano de 2012, foi o ano Europeu dedicado ao envelhecimento ativo. A 

sociedade civil, encontra-se cada vez mais sensibilizada para a melhoria da 

qualidade de vida de uma população sénior, com uma esperança de vida cada 

vez mais longa. Este trabalho, e o conhecimento adquirido, é mais uma 

pequena “gota” em todo este processo. 

Sabe-se, que com o envelhecimento, ocorrem acentuadas alterações 

fisiológicas que são potencialmente negativas à performance motora e 

qualidade de vida das pessoas (Evans in Mota 2003). 

  A literatura, sustenta a ideia de que uma vida ativa pode melhorar as 

funções mentais, sociais e físicas da pessoa que envelhece (Spirduso et al., 

2005; American College of Sports Medicine, 2004; Wenger et al., 2001). É cada 

vez maior o reconhecimento de que iniciativas visando a promoção da saúde 

devem incorporar o apoio à adoção de modos de vida ativos em qualquer 

idade, o que implica valorizar um perfil produtivo e positivo da velhice 

(Shephard,1997; Okuma,1998). 

 Reconhecendo o valor do exercício como estratégia para valorização do 

envelhecimento, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou em 1997 

um conjunto de recomendações para a promoção da atividade física dessa 

população. Outros autores têm enfatizado os benefícios da AF no idoso 

(Chodzko-Zajko et al., 2009). Outra instituição cuja influência normativa é 

inegável é o American College of Sports Medicine (ACSM). Desde 1998, o 

ACSM vem divulgando recomendações sobre a prescrição de exercícios e 

programas de atividades físicas para pessoas idosas (American College of 
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Sports Medicine, 1998; 2004). Assim, deve ser promovida a prática de AF/EF, 

no sentido de melhorar a autonomia, funcionalidade e saúde no idoso, 

conferindo-lhe maior qualidade de vida no seu dia-a-dia. 

De forma a poder fazer parte deste processo, optei pela realização deste 

mestrado, com componente teórica e prática com uma ligação mais forte à 

minha presente realidade profissional, e às competências que pretendo 

desenvolver neste contexto com inequívoco interesse social. 

Durante este estágio, trabalhei com 3 grupos de idosos. Em dois grupos, a 

estratégia de trabalho adotada foi a de uma AF generalizada, cujo objetivo 

central se baseia na melhoria de todas as componentes da aptidão física. No 

grupo em que os idosos se encontravam mais debilitados, a opção de 

planeamento recaiu no trabalho de mobilidade, força e resistência, pelas 

limitações que os idosos apresentavam nestas capacidades, pela limitação de 

tempo existente e pelo consenso que existe na literatura em relação aos 

benefícios deste tipo de treino. No grupo FADEUP trabalhei com outros 3 

colegas, enquanto no grupo da JFF e da SCM, o trabalho foi sempre individual. 

O grupo mais difícil foi o da SCM. Neste grupo de idosos institucionalizados, na 

sua maioria dependentes de outrem para as tarefas mais básicas do dia-a-dia, 

a aplicação da metodologia de treino revelou-se muito complicada, tanto ao 

nível da organização e dinâmica da aula (pela existência de idosos com 

demência) como na aplicação das recomendações específicas de treino, pela 

incapacidade física da maioria realizar movimento. Um grupo difícil, também 

pela necessidade constante de motivar, organizar e corrigir os idosos. No 

entanto, algumas melhorias ao nível da mobilidade, força (progressão de 

cargas), foi conseguido em alguns alunos. Os maiores ganhos, obtiveram-se ao 

nível psicológico e social, através dos laços criados entre os idosos nestas 

aulas e pela boa disposição com que saiam destas. O grupo de ginástica da 

JFF, constituído na sua maioria por idosos ativos, alguns deles com hábitos de 

prática de atividade física de forma regular, revelou-se um grupo muito 

cooperante, animado e com vontade de trabalhar. Foi um grupo, onde consegui 

por em prática as recomendações de treino para esta população, 

nomeadamente ao nível das intensidades, o que se revelou fundamental para 
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atingir objetivos. O grupo FADEUP, foi um grupo muito cooperante, já com 

rotinas criadas de anos anteriores, o que facilitou a organização e realização 

das aulas. As excelentes condições de trabalho existentes na Faculdade, 

permitiram a realização de uma variedade de exercícios maior do que nos 

restantes grupos. Antes da elaboração do planeamento anual, um questionário 

e a bateria de testes de Rickli & Jones (2013) foi aplicada nas turmas da JFF e 

da FADEUP. A mesma bateria de testes, foi repetida a meio e no final do ano. 

Na Turma da SCM nenhum teste foi aplicado pelas graves limitações físicas 

dos idosos.  

As aulas foram compostas por parte inicial, fundamental e final. Por norma 

foram trabalhadas duas capacidades físicas por aula. Por limitações de tempo, 

as recomendações encontradas na literatura relativamente às frequências de 

treino não puderam ser cumpridas. A intensidade de treino foi sendo 

aumentada ao longo do ano, e foi o mais individualizada possível, tendo sido 

adotada a estratégia de trabalhar por níveis nas várias turmas.  

Retirar o rótulo socialmente estigmatizante da inatividade ou da inutilidade, 

muitas vezes associado ao idoso, melhorar as suas capacidades físicas, 

sociais e psicológicas, proporcionando alegria e boa disposição nas aulas, foi o 

que procurei trabalhar ao longo deste ano com os idosos, que também eles 

fazem parte deste trabalho. Não ficam dúvidas que, um programa de AF/EF 

para idosos, tende a melhorar o seu estado de saúde. 

Este estágio permitiu-me, através da prática de avaliação, prescrição e 

promoção de programas de exercício físico direcionados para a 3ª idade, 

desenvolver as competências profissionais que me permitirão um desempenho 

profissional crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

desta área profissional. 
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1- Planos de aula do grupo FADEUP 

 

            “Envelhecimento Ativo” 2012/2013 

                               Plano de Aula   

    Turma:  A                         Data: 12/11/2012                  Hora:14:30                    Local: Pavilhão 

de Rítmica 

Objetivos: Aula festiva de S. Martinho. Promover o 

convívio entre alunos e professores. 

Material: aparelhagem,  

 
Objetivos 

Específicos 
Descrição 

Organização 

Didáctico - 

Metodológica 

Compone

ntes 

Críticas  

P
ar

te
 I

n
ic

ia
l 

- Preparar o 

organismo para as 

atividades 

decorrentes; 

- Estabelecer um 

ambiente de festa na 

turma. 

Enquanto ouvem um conjunto de músicas 

tradicionais portuguesas, os alunos e 

professores dançam em conjunto. 

Alunos em roda e de mãos 

dadas. 

- Tentar cantar de 

acordo com a 

música; 

- Realizar os 

movimentos em 

conjunto. 

10’ 

HIDRATAÇÃO 

P
ar

te
 F

u
n
d

am
en

ta
l 

- Estimular a 

capacidade cognitiva, 

coordenação e 

equilíbrio. 

- Fomentar o espírito 

de equipa. 

Balões de rimas: cada equipa 

representará uma cor e terá que 

completar quadras de S. Martinho 

com as rimas em falta. As rimas 

encontram-se no interior dos balões 

e, para os alcançarem, terão que 

realizar um percurso composto por 

jogos tradicionais:  

- Jogo da malha; 

- Bola às latas; 

- Equilibrar uma bola.  

Turma dividida em 3 

equipas. 

- Identificar em 

qual das quadras 

corresponde cada 

rima; 

- Realizar o 

percurso com 

calma e de forma 

correta. 

20’ 

HIDRATAÇÃO 

- Estimular a 

coordenação e a 

cooperação entre 

alunos. 

Um elemento de cada equipa deve segurar 

um cone para o qual o outro elemento 

deverá lançar castanhas. Cada vez que a 

castanha entrar no cone, essa equipa poderá 

dar um passo em direção à meta. Quando lá 

chegarem, formam 2 grandes grupos e cada 

um terá que segurar um lençol e usá-lo para 

lançar uma bola de um grupo para o outro. 

Turma dividida em pares e, 

posteriormente em dois 

grupos. 

- Chegar à meta o 

mais rapidamente 

possível, sem 

fazer batota; 

- lançar a bola o 

mais alto possível. 

15’ 

P
ar

te
 

F
in

al
 

- Retornar à calma. 
Realização de exercícios de respiração e 

alongamentos 

Em xadrez, à frente do 

palco. 

- Realizar os 

movimentos com 

suavidade e 

fluidez. 

5’ 
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XXII 

              “Envelhecimento Ativo” 2012/2013 

                               Plano de Aula   

                                     

Turma:  A                         Data: 07/03/2013                  Hora:14:30                Local: Pavilhão de Rítmica 

Objetivos: Desenvolver a capacidade aeróbia. Material: aparelhagem, cones, steps, halteres, cordas, 

bolas. 

 
Objetivos 

Específicos 
Descrição 

Organização 

Didáctico - 

Metodológica 

Componen

tes 

Críticas  

P
ar

te
 I

n
ic

ia
l - Preparar todo o 

organismo para as 

atividades decorrentes. 

- No final, estimular a 

capacidade aeróbia. 

Aeróbica: ao som da música, os alunos 

realizam os movimentos demonstrados pelo 

professor. 

Distribuídos em frente ao 

palco. 

- Acompanhar o 

professor; 

- Realizar os 

movimentos ao 

som da música. 

15’ 

HIDRATAÇÃO 

P
ar

te
 F

u
n

d
am

en
ta

l 

- Desenvolver a 

capacidade aeróbia. 

Circuito aeróbio: Distribuídos pelas 

várias estações, os alunos realizam 

exercícios aeróbios: 

1. Estafeta com bola; 

2. Subir e descer o step; 

3. Transportar halteres; 

4. Cordas; 

5. Aeróbica; 

6. Caminhada rápida; 

 

Alunos distribuídos pelas 

estações, em todo o recinto 

de aula. 

- Manter a 

intensidade a um 

nível 

moderado/alto; 

25’ 

HIDRATAÇÃO 

P
ar

te
 F

in
al

 

- Retornar à calma; 

- Desenvolver a 

flexibilidade.  

Alongamentos: os alunos realizam uma série 

de alongamentos e exercícios de respiração, 

mantendo posições estáticas durante cerca de 

10 segundos. 

Dispersos pelo espaço 

- Manter o 

alongamento 

estático por 20 

segundos; 

- Realizar os 

movimentos com 

amplitude sem 

provocar dor; 

- Expirar enquanto 

alonga até alcançar 

a amplitude 

máxima do 

movimento. 

10’ 
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XXIII 

            “Envelhecimento Ativo” 2012/2013 

                               Plano de Aula   
                                     

Turma:  A                         Data: 11/04/2013                  Hora:14:30                Local: Pavilhão de 

Rítmica 

Objetivos: Desenvolver a flexibilidade e a 

agilidade. 

Material: Bolas, cones, bastões e aparelhagem. 

 
Objetivos 

Específicos 
Descrição 

Organização 

Didáctico - 

Metodológica 

Compone

ntes 

Críticas  

P
ar

te
 I

n
ic

ia
l 

- Preparar todo o 

organismo para as 

atividades 

decorrentes. 

Alunos realizarão uma coreografia de 

aeróbica. 

Alunos espalhados pelo 

espaço em frente ao 

palco 

- Não parar os 

movimentos 

- Tentar estar 

coordenado com 

o professor 

5’ 

P
ar

te
 F

u
n

d
am

en
ta

l 

- Desenvolver a 

capacidade de 

reação e a agilidade 

dos alunos. 

Jogo do lenço: a cada elemento de 

equipa ser-lhe-á atribuído um número e 

quando este for chamado, o aluno terá 

que caminhar de forma a chegar ao seu 

lenço antes do adversário e levá-lo de 

volta para o seu lugar. 

Divididos em 4 equipas, 

defrontando-se 2 a duas, 

dispostos em linha. As 

equipas que se 

confrontam serão de 

capacidades físicas 

semelhantes 

- Não correr!; 

- Ter atenção ao 

número que é 

chamado; 

10’ 

HIDRATAÇÃO 

- Desenvolver a 

capacidade de 

reação e a agilidade 

dos alunos. 

Grande jogo do lenço: a cada elemento 

de equipa ser-lhe-á atribuído um número 

e quando este for chamado, o aluno terá 

que caminhar de forma a chegar ao seu 

lenço antes do adversário. Estarão 2 ou 

3 professores no centro da sala a chamar 

os alunos de forma quase consecutiva, 

pelo que todos deverão estar bem 

atentos ao número que é chamado. 

Divididos em 2 equipas, 

dispostos em linha em 

cada extremidade da sala, 

sentados nos bancos. 

- Não correr!; 

- Ter atenção ao 

número que é 

chamado; 

15’ 

P
ar

te
 F

in
al

 

- Desenvolver a 

flexibilidade e 

retornar à calma. 

Flexibilidade: utilizando diferentes 

materiais, os alunos realizam uma série 

de alongamentos. 

Em xadrez, à frente do 

palco. 

- Sem 

insistências; 

- Sem exagerar 

ou realizar 

movimentos 

bruscos; 

- Manter a 

posição entre 10 

a 20 segundos. 

20’ 
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XXIV 

            “Envelhecimento Ativo” 2012/2013 

                               Plano de Aula   
                                     

Turma:  A                         Data: 22/04/2013                  Hora:14:30                Local: Pavilhão de Rítmica 

Objetivos: Desenvo Materials  

Lenços, arcos. 

 
Objetivos 

Específicos 
Descrição 

Organização 

Didáctico –  M. 

Component

es Críticas  

P
ar

te
 I

n
ic

ia
l 

- Preparar todo o 

organismo para as 

atividades 

decorrentes. 

Aeróbica: ao som da música, os alunos 

realizam os movimentos demonstrados 

pelo professor. 

Distribuídos em frente ao 

palco. 

- Acompanhar o 

professor; 

- Realizar os 

movimentos ao 

som da música. 

5’ 

P
ar

te
 F

u
n
d
am

en
ta

l 

HIDRATAÇÃO 

- Desenvolver o 

equilíbrio estático e 

dinâmico e a 

coordenação óculo-

manual. 

Os alunos deverão realizar um circuito 

que consiste na realização dos seguintes 

exercícios: 

1. Caminhar sobre um banco 

sueco/linha no chão; 

2. Sobre uma plataforma de 

equilíbrio, realizar uma posição 

estática; 

3. Sobre uma plataforma de 

equilíbrio, colocar argolas nos 

pinos; 

4. Sobre uma plataforma de 

equilíbrio, realizar uma posição 

estática; 

5. Lançar um arco para um cone, 

sobre uma plataforma de 

equilíbrio; 

6. Sobre uma plataforma de 

equilíbrio, realizar uma posição 

estática segurando uma bola; 

7. Caminhar sobre uma linha no 

solo; 

8. Sobre uma plataforma de 

equilíbrio, realizar uma posição 

estática segurando uma bola; 

Turma dividida em dois 

grupos, por níveis de 

capacidade física. 

- Conseguir 

manter o 

equilíbrio antes 

de iniciar a 

tarefa; 

- Fazer os 

exercícios com 

calma e em 

segurança; 

- Tentar manter o 

equilíbrio, 

evitando apoiar-

se nos 

professores ou 

outros alunos; 

- Nunca realizar 

o percurso no 

banco sueco sem 

a presença de um 

professor. 

15’ 
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XXV 

- Desenvolver a 

capacidade aeróbia. 

Circuito aeróbio: Distribuídos pelas 

várias estações, os alunos realizam 

exercícios aeróbios: 

7. Estafeta com bolas (caminhar 

rápido ou correr); 

8. Estafeta com bolas (driblar a 

bola);  

9. Caminhada rápida; 

10. Estafeta com bolas (caminhar 

rápido ou correr); 

11. Estafeta com bolas (driblar a 

bola);  

Alunos distribuídos pelas 

estações, em todo o 

recinto de aula. 

- Manter a 

intensidade a um 

nível 

moderado/alto; 

- Nunca ficar 

parado enquanto 

esperam pela 

bola; 

 

25’ 

P
ar

te
 F

in
al

 

- Retornar à calma; 

.  

Alongamentos: os alunos realizam uma 

série de alongamentos e exercícios de 

respiração, mantendo posições estáticas 

durante cerca de 10 segundos: 

1. Alongamento passivo dos MS 

em adução; 

2. Alcançar atrás das costas; 

3. Extensão dos MS atrás das 

costas; 

4. Inclinação lateral do tronco; 

5. Flexão do tronco à frente com os 

MI afastados e alcançar um pé 

de cada vez; 

6. Alongamento dos gémeos com 

calcanhar no solo; 

 

Dispersos pelo espaço 

- Manter o 

alongamento 

estático por 10 

segundos; 

- Realizar os 

movimentos com 

amplitude sem 

provocar dor; 

- Expirar 

enquanto alonga 

até alcançar a 

amplitude 

máxima do 

movimento. 

5’ 
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            “Envelhecimento Ativo” 2012/2013 

                               Plano de Aula   
                                     

Turma:  A                         Data: 25/02/2013                  Hora:14:30                Local: Pavilhão de Rítmica 

Objetivos: Desenvolver a força. Material: aparelhagem, cones, halteres, bandas 

elásticas, colchões. 

 
Objetivos 

Específicos 
Descrição 

Organização 

Didáctico - 

Metodológica 

Component

es Críticas  

P
ar

te
 I

n
ic

ia
l 

- Preparar todo o 

organismo para as 

atividades 

decorrentes. 

Aquecimento: Enquanto caminham, os 

alunos deverão realizar diversos 

movimentos como: caminhar sobre as 

pontas dos pés, calcanhares, flexão da 

coxa sobre o tronco, flexão da perna 

sobre a coxa, passos gigantes, caminhar 

lateralmente, entre outros. 

Caminhar à volta do 

espaço delimitado por 

cones. 

- Realizar todos 

os movimentos 

com bastante 

amplitude; 

- Não parar de 

caminhar; 

- Manter uma 

velocidade 

regular. 

5’ 

P
ar

te
 F

u
n
d
am

en
ta

l 

HIDRATAÇÃO 

- Desenvolver a 

força dos principais 

grupos musculares 

(MS, MI e tronco). 

Estações: em cada uma das estações 

encontra-se um professor com o qual 

os alunos realizarão diversos 

exercícios utilizando materiais 

diferentes: 

1. Halteres: Abdução MS e press 

de ombros. 

2. Bandas elásticas: 

Flexão/extensão braço; puxar 

elástico ao peito(costas) 

3. Colchões: Flexão/extensão 

tronco(abdominal); deitado de 

barriga para baixo eleva uma 

perna de cada vez (lombar) 

4. (Peso do corpo): 

Agachamentos e elevação 

para “bicos de pés”. 

Os alunos realizam 3 séries de cada 

exercício e 2 exercícios seguidos em 

cada estação e passam para a estação 

seguinte. Os momentos de hidratação 

realizar-se-ão durante a troca entre 

estações. 

 

- Realizar a 

contagem 

oralmente; 

- Respeitar a 

velocidade do 

movimento 

apresentada 

pelos 

professores; 

- Expirar na fase 

concêntrica do 

movimento e 

inspirar na fase 

excêntrica; 

 

35’ 
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P
ar

te
 F

in
al

 

- Retornar à calma; 

- Desenvolver a 

flexibilidade.  

Alongamentos: os alunos realizam uma 

série de alongamentos e exercícios de 

respiração, mantendo posições estáticas 

durante cerca de 10 segundos. 

Dispersos pelo espaço 

- Manter o 

alongamento 

estático por 10 

segundos; 

- Realizar os 

movimentos com 

amplitude sem 

provocar dor; 

- Expirar 

enquanto alonga 

até alcançar a 

amplitude 

máxima do 

movimento. 

10’ 
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XXVIII 

2- Sumário das reflexões das aulas do grupo FADEUP 

 

 

Inicialmente, e por sermos três elementos, houve alguma descoordenação da 

nossa parte durante na organização e gestão da aula, pois todos queriamos ser 

parcipativos e por vezes atropelamo-nos nas informação que pretendiamos 

transmitir, o que provocava que a mensagem aos alunos não fosse transmitida 

com clareza. Ultrapassada esta fase através da divisão de tarefas antes da 

aula começar, esta dificuldade deixou de existir. Por outro lado, ao nível da 

organização da sessão, percebemos que aulas com muito material e exercícios 

complexos, criava problemas de organização e muito tempo para explicação de 

exercícios, baixando  muito a intensidade da sessão.  Exercícios mais simples 

foram adotados e os conteúdos das aulas foram atingidos com naturalidade. 

No trabalho de força a maior dificuldade aconteceu no início do ano, e algumas 

aulas foram necessárias até que os alunos conseguissem realizar corretamente 

os exercícios. A necessidade de correções constante, quebrava a intensidade e 

ritmo da aula, no entanto foi necessário que assim fosse. A partir do momento 

que os alunos interiorizaram os exercícios, as aulas decorreram com a 

intensidade e volume necessário para atingir os objetivos propostos. Por ser 

uma turma heterogénia na sua condição física, a decisão de trabalhar por 

níveis revelou-se benéfica e estimulante para os alunos, sendo assim o treino o 

mais individualizado possível na persecussão dos objetivos propostos.  
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XXIX 

3- Planos de aula do grupo JFF 

                                             Foz 

                                   Plano de Aula 
                                     

        Data:             5/4/2013                                  Hora:  14:45                           Local: Sala 

Objetivos: Desenvolver a capacidade aeróbia e 

coordenação. 

Material: bolas, cones. 

 
Objetivos 

Específicos 
Descrição 

Organização 

Didáctico - 

Metodológica 

Componentes 

Críticas  

P
ar

te
 I

n
ic

ia
l 

- Preparar o 

organismo para as 

atividades 

decorrentes; 

 

- Desenvolver a 

coordenação. 

Em cada grupo, o professor demonstra 

quais os movimentos a realizar enquanto 

passam uma bola entre todos os 

elementos. 

Alunos divididos em 

4 grupos, em 

círculo. 

- Continuar a realizar 

os movimentos 

mesmo quando está 

prestes a receber ou a 

lançar a bola; 

 

5 

     

 

P
ar

te
 F

u
n
d
am

en
ta

l 

- Desenvolver a 

capacidade aeróbia, 

a coordenação. 

Estafeta: uns de cada vez, os 

alunos caminham, contornam um 

cone e voltam ao grupo, Durante o 

percurso, ser-lhes-à pedido que 

realizem diversos movimentos, 

caminhem de determinadas 

maneiras e que coordenem 

diferentes movimentos.  

Turma dividida em 4 

equipas. 

- Enquanto aguardam 

a sua vez não devem 

estar parados; 

- Caminhar a uma 

velocidade superior à 

“normal”. 

20’ 

- Desenvolver a 

capacidade aeróbia e 

coordenação 

Aeróbica: seguindo os movimentos do 

professor, os alunos realizam 

movimentos de aeróbica ao som da 

música. 

Em xadrez, de frente 

para o palco. 

- Acompanhar o 

professor; 

- Realizar os 

movimentos ao som 

da música. 

15´’ 

 

P
ar

te
 

F
in

al
 

- Retornar à calma. 
Realização de exercícios de respiração e 

alongamentos 

Em xadrez, à frente 

do palco. 

- Realizar os 

movimentos com 

suavidade. 

5’ 
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                                            Foz 

                                  Plano de Aula 
                                     

        Data:             12/4/2013                                  Hora:  14:30                         Local: Sala 

Objetivos: Desenvolver a capacidade força e 

equilíbrio 

Material:  Halteres, plataformas equilíbrio, argolas. 

 
Objetivos 

Específicos 
Descrição 

Organização 

Didáctico - 

Metodológica 

Componentes 

Críticas  

P
ar

te
 I

n
ic

ia
l - Preparar o organismo 

para as atividades 

decorrentes; 

 

Aquecimento: Enquanto caminham, os alunos 

deverão realizar diversos movimentos como: 

caminhar sobre as pontas dos pés, 

calcanhares, flexão da coxa sobre o tronco, 

flexão da perna sobre a coxa, passos gigantes, 

caminhar lateralmente, entre outros. 

Caminhar à volta do 

espaço delimitado por 

cones. 

- Realizar todos os 

movimentos com 

bastante amplitude; 

- Não parar de 

caminhar; 

- Manter uma 

velocidade regular. 

5 

     

 

P
ar

te
 F

u
n

d
am

en
ta

l 

Desenvolver o 

equilíbrio 

Equilibrando uma argola na cabeça, os 

alunos devem realizar um circuito composto 

por 8 pontos: 4 de equilíbrio sobre uma 

plataforma e outros 4 no solo. 

Turma dividida em 2 

grupos  

- Manter a posição 

durante 10’. 

 
15’ 

- Desenvolver a força 

dos grupos musculares 

fundamentais (MS e 

MI). 

Em simultâneo com o professore, os 

alunos realizam diversos exercícios – 

utilizando diferentes materiais – dos quais 

alguns se encontram descritos de seguida: 

Halteres:  

 Flexão do antebraço; 

 Abdução dos MS; 

 Elevação frontal MS; 

 Agachamentos; 

 Remada 

 Elevação dos calcanhares. 

 Elevações laterais 

Os alunos realizam o exercício 

alternadamente, respeitando o tempo de 

repouso entre cada uma das 3 séries dos 

exercícios. 

A hidratação será realizada a meio deste 

exercício. 

Turma disposta em 

círculo, voltados para o 

centro do mesmo. 

 

. 

- Respeitar a velocidade 

do movimento 

apresentada pelo 

professore 

- Expirar na fase 

concêntrica do 

movimento e inspirar na 

fase excêntrica. 

20’ 

 

P
ar

te
 

F
in

al
 

- Retorno à calma 
- Alunos espalhados pelo espaço realizam 

alongamentos 
- Alunos em circulo 

- Realizar alongamento 

evitando a dor. 
5’ 
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                                            Foz 

                                  Plano de Aula 
                                     

        Data:             23/4/2013                                  Hora:  14:30                         Local: Sala 

Objetivos: Desenvolver a capacidade aeróbia e 

flexibilidade 

Material: Bastões, bolas, arcos 

 

 
Objetivos 

Específicos 
Descrição 

Organização 

Didáctico - 

Metodológica 

Componentes 

Críticas  

P
ar

te
 I

n
ic

ia
l 

- Preparar todo o 

organismo para as 

atividades 

decorrentes. 

Aquecimento: Enquanto caminham, os 

alunos deverão realizar diversos 

movimentos como: caminhar sobre as 

pontas dos pés, calcanhares, flexão da 

coxa sobre o tronco, flexão da perna 

sobre a coxa, passos gigantes, caminhar 

lateralmente, entre outros. 

Caminhar à volta do 

espaço delimitado 

por cones. 

- Realizar todos os 

movimentos com 

bastante amplitude; 

- Não parar de 

caminhar; 

- Manter uma 

velocidade regular. 

5’ 

     

 

P
ar

te
 F

u
n
d
am

en
ta

l - Desenvolver a 

capacidade aeróbia. 

Circuito aeróbio: Distribuídos pelas 

várias estações, os alunos realizam 

exercícios aeróbios: 

12. Estafeta com bolas (caminhar 

rápido ou correr); 

13. Estafeta com bolas (driblar a 

bola);  

14. Caminhada rápida; 

15. Estafeta com bolas (caminhar 

rápido ou correr); 

16. Estafeta com bolas (driblar a 

bola);  

Alunos distribuídos 

pelas estações, em 

todo o recinto de 

aula. 

- Manter a 

intensidade a um 

nível moderado/alto; 

- Nunca ficar parado 

enquanto esperam 

pela bola; 

 

20’ 

- Desenvolver a 

flexibilidade  

Flexibilidade: utilizando diferentes 

materiais, os alunos realizam uma série 

de alongamentos. 

- Espalhados pelo 

espaço 

- Sem insistências; 

- Sem dor ou realizar 

movimentos bruscos. 

15’ 

 

P
ar

te
 

F
in

al
 

- Retorno à calma Realização de exercícios de respiração 
Alunos espalhados 

pelo espaço 

- Realizar inspirações 

calmas e profundas 
5’ 
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                                             Foz 

                                    Plano de Aula 
                                     

        Data:             30/4/2013                                  Hora:  14:30                         Local: Sala 

Objetivos: Desenvolver a capacidade de força Material: halteres, elásticos 

 

 
Objetivos 

Específicos 
Descrição 

Organização 

Didáctico - 

Metodológica 

Componentes 

Críticas  

P
ar

te
 I

n
ic

ia
l 

- Preparar todo o 

organismo para as 

atividades 

decorrentes. 

Coreografia de aeróbica 
Alunos em frente ao 

professor 

Não parar os 

movimentos 

Realizar os 

movimentos de forma 

coordenada 

10’ 

     

 

P
ar

te
 F

u
n
d
am

en
ta

l 

- Desenvolver a 

força 

Colchões:  

Flexão do tronco e extensão do 

tronco(abdominal) 

Deitados de barriga para baixo 

elevarão uma perna de cada 

vez(lombar) 

Deitados de lado elevarão a perna 

lateralmente (abdutores). 

 

 

Alunos deitados no 

colchão 

- Respeitar a 

velocidade do 

movimento 

apresentada pelo 

professor; 

- Expirar na fase 

concêntrica do 

movimento e inspirar 

na fase excêntrica 

15’ 

- Desenvolver a 

força  

Halteres: - Flexão/extensão braço 

- Elevações laterais 

 

Bandas Elásticos: Extensão do 

elástico até tocar o peito (costas) 

Extensão dos braços com elástico 

nas costas( peitoral) 

 (Peso do corpo): 

Agachamentos/flexões na parede  

 

- Trabalho em 

estações 

- Respeitar a 

velocidade do 

movimento 

apresentada pelo 

professor; 

- Expirar na fase 

concêntrica do 

movimento e inspirar 

na fase excêntrica 

15’ 

 

P
ar

te
 

F
in

al
 

- Retorno à calma 
Realização de exercícios de respiração e 

alongamentos 

Alunos espalhados 

pelo espaço 

- Realizar os 

movimentos com 

suavidade e fluidez. 

5’ 
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4- Sumário das reflexões de aulas do grupo JFF 

 

Contráriamente ao que acontecia no grupo FADEUP, aqui fui o único professor, 

o que facilitou a gestão da aula e a tomada de decisão em relação aos critérios 

e conteúdos da sessão. Tal como na Fadeup, as aulas onde foi necessário 

perder mais tempo inicialmente foi nas sessões de força pela necessidade de 

execução correta de exercícios. No início do ano, foram experimentados alguns 

exercícios de força, que por serem de alguma complexidade de execução não 

funcionaram e como tal foram retirados, realizando-se apenas os exercícios 

que estes alunos conseguiram apreender e realizar corretamente. A maior 

dificuldade relacionou-se com o elevado número de alunos para um espaço tão 

pequeno como era a sala de aula.O material reduzido, obrigou-me a ser  mais 

creativo e a evoluir na construção de exercícios. Nos dias de bom tempo, as 

aulas realizaram-se no exterior, o que facilitou e permitiu diversificar as aulas 

particularmente nos conteúdos aeróbios. Algumas aulas de conteúdo aeróbio 

foram dadas no parque da pasteleira. No ínicio do ano, quando comecei a 

trabalhar por níveis, e em exercícios onde existiam vários grupos, surgiam 

sempre dúvidas e a dinâmica da aula era afetada. Comecei a trabalhar apenas 

com 2 grupos, facilitando-me a gestão da aula e resolvendo o problema. Este 

foi um grupo onde foi fácil trabalhar. Os alunos estavam motivados, eram 

assíduos, respondiam bem às intensidades de treino, superaram-se e 

obtiveram resultados do seu trabalho. 
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5 – Planos de aula do grupo SCM 

                                       S. Lázaro 

                                    Plano de Aula 

                                     

        Data:               12/1 2/2012                                  Hora:  14:45/15:15                           Local:Sala   

Objetivos:  Trabalhar a Mobilidade e a Força Material: Bolas, Elásticos. 

 

 
Objetivos 

Específicos 
Descrição 

Organização 

Didáctico -  

Metodológica  

Componentes 

Críticas  

P
ar

te
 I

n
ic

ia
l 

- Preparar o organismo 

para a parte 

fundamental. 

- Alunos em círculo, irão realizar exercícios 

de mobilização articular. 
- Alunos em círculo. 

- Estar atento às 

instruções do 

professor  

professor. 

10’ 

     

 

P
ar

te
 F

u
n

d
am

en
ta

l 

 

 

- Melhorar a 

mobilidade/coordenaç

ão. 

 

- Alunos em circulo, realizarão vários 

movimentos, flexão/extensão da perna; 

adução/abdução; Flexão extensão do braço; 

movimentos combinados de pernas e braços. 

- Alunos irão fazer circular umas bolas entre 

eles, realizando alguns exercícios 

pedidos(elevar bola acima da cabeça, passar 

a bola por trás das costas, atrás da cabeça…) 

 

- Alunos em círculo. 

- Estar atento às 

indicações do 

professor. 

- Passar a bola sempre 

para a direita. 

15’ 

- Trabalhar a Força 

- Os alunos em círculo irão trabalhar força 

dos quadricips(levantar/sentar), 

biceps(flexão/extensão braço), 

deltoide(elevações laterais); e costas(puxar 

elástico ao peito); adutores(pressionar uma 

bola entre os joelhos); abdutores (afastar as 

pernas contra uma resistência de elástico) 

- Alunos em circulo. 

- Respiração 

correta(exp 

irar fase concêntrica) 

- Realizar os 

movimentos 

lentamente 

15' 

 

P
ar

te
 F

in
al

 

 

 

 

 

- Retorno à calma 

 

 

 

- Os alunos em círculo realizarão 

alongamentos. 
- Alunos em círculo. 

- Realizar on 

alongamentos com 

amplitude confortável 

evitando a dor.  

 

5’ 
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                                        S.Lázaro 

                                   Plano de Aula 
                                    

                          Data:  17/4/2013                                Hora:  14:45                           Local:Sala  

Objetivos:   Aula Lúdica Material: Lenços, Bolas, Halteres.  

 

 
Objetivos 

Específicos 
Descrição 

Organização 

Didáctico - 

Metodológic

a 

Componentes 

Críticas  

P
ar

te
 I

n
ic

ia
l - Preparar o 

organismo para a 

parte fundamental. 

Alunos irão atirar uma bola entre eles 

sem deixar cair a bola ao chaõ. 

Em seguida realizarão mobilidade 

articular e alongamentos. 

- Alunos em 

círculo. 

 - Não deixar cair a 

bola. 

- Alongar confortável. 

5’ 

     

 

P
ar

te
 F

u
n
d
am

en
ta

l 

 

- Trabalhar a 

capacidade aeróbia, 

destreza e espirito 

de grupo. 

 

Alunos irão ser divididos em grupos 

consuante a sua mobilidade, e realizarão 

um percurso onde terão de procurar 

lenços(previamente escondidos) e trazer 

para a base. 

Alunos divididos 

em grupos 

- Realizar o percurso 

com calma. Só podem 

trazer os lenços da cor 

da sua equipa. 

20’ 

Trabalhar Força e 

Coordenação. 

Utilizando halteres e peso do corpo 

trabalharemos força, realizando uma 

coreografia, com vários tipos de 

movimentos. 

Alunos em círculo 

- Realizar todos ao 

mesmo tempo.  

- Expirar na fase 

concêntrica. 

15' 

 

P
ar

te
 F

in
al

 

 

 

 

 

- Retorno à calma 

 

 

 

Alunos em circulo irão realizar 

alongamentos e 2 a 2 fazer uma 

massagem entre si. 

- Alunos em 

circulo. 

- Sentir o corpo 

Alongar sem dor e sem 

insistências. 

Fazer a massagem 

suavemente. 

 

5’ 
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                                        S.Lázaro 

                                    Plano de Aula 
                                    

                          Data:  8/5/2013                                Hora:  14:45                           Local:Sala  

Objetivos:   Trabalhar a força e a capacidade aeróbia Material: Elásticos, halteres 

 
Objetivos 

Específicos 
Descrição 

Organização 

Didáctico - 

Metodológic

a 

Componentes 

Críticas  

P
ar

te
 I

n
ic

ia
l - Preparar o 

organismo para a 

parte fundamental. 

Alunos irão atirar uma bola entre eles 

sem deixar cair a bola ao chaõ. 

Em seguida realizarão mobilidade 

articular e alongamentos. 

- Alunos em 

círculo. 

 - Não deixar cair a 

bola. 

- Alongar confortável. 

5’ 

     

 

P
ar

te
 F

u
n
d
am

en
ta

l 

 

- Trabalhar a 

capacidade aeróbia 

 

Alunos, que conseguem andar, terão que 

empurrar os alunos que estão em cadeira 

de rodas durante um percurso, onde 

estarão cestos, e aí, o aluno que está na 

cadeira, terá que acertar com a bola 

dentro do cesto. 

- No segundo exercício, os alunos 

realizarão o percursso individualmente, 

tentando-o realizar no menor tempo 

possível. 

- Alunos divididos 

em 2 grupos 

- Acertar com a bola no 

cesto. 

- Empurrar a cadeira a 

uma velocidade 

constante 

15’ 

- Trabalhar a Força 

- Os alunos em círculo irão trabalhar 

força dos quadricips(levantar/sentar), 

biceps com halter(Flexão/Extensão 

MS),deltoide com halter(Elevações 

laterais), Dorsal(elásticos ao peito 

puxando os braços atrás) triceps com 

halter(extensão do braço) e peitoral 

(extensão do elástico com este preso nas 

costas) 

Alunos divididos 

em 2 grupos 

- Atenção às indicações 

do professor. 

- Respiração 

correta(exp 

irar fase concêntrica) 

- Realizar os 

movimentos 

lentamente 

15' 

 

P
ar

te
 F

in
al

 

 

 

 

 

- Retorno à calma 

 

 

 

Alunos em circulo irão realizar 

alongamentos e 2 a 2 fazer uma 

massagem entre si. 

- Alunos em 

circulo. 

- Sentir o corpo 

Alongar sem dor e sem 

insistências. 

Fazer a massagem 

suavemente. 

 

5’ 
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6 – Sumário das reflexões das aulas do grupo SCM 

 

Este foi o grupo onde senti mais dificuldades. No início do ano foi muito difícil 

motivar os alunos para a realização dos exercícios propostos, tive dificuldade 

em criar  dinâmica na aula pelas dificuldades que a maioria dos alunos tinha 

em perceber exercícios simples e principalmente pela existência de idosos com 

problemas psíquicos (demência) que comprometiam o trabalho em grupo. Por 

outro lado, para além da falta de assiduidade de grande parte dos alunos, a 

entrada constante de idosos novos na instituição e consequentemente nas 

minhas aulas, nunca permitiu a realização de um trabalho com continuidade e 

obrigava-me a explicar várias vezes exercícios que já tinham sido realizados 

em aulas anteriores, retirando tempo útil e dinâmica à aula. No trabalho de 

força houve muitas dificuldades para que os alunos realizassem corretamente 

os exercícios, e apenas os mais simples foram realizados, tendo demorado 

mesmo assim muito tempo até que tal acontecesse. Outra dificuldade foi a 

tentativa de trabalhar por níveis, o que se revelou impossível de fazer estando 

sozinho a controlar a aula, pois estes idosos, não sendo permanentemente 

acompanhados, eram incapazes de realizar os exercícios propostos. Pela 

necessidade imperiosa de haver trabalho por níveis, foi solicitada a ajuda de 

auxiliares da instituição para me apoiarem nas aulas, o que se revelou 

fundamental para o aproveitamento do tempo disponível. Foi necessário haver 

repetição de aulas e de exercícios para que se conseguisse criar rotinas nos 

exercícos, não perdendo muito tempo com explicações e se consegui-se assim 

aumentar a intensidade na sessão. 
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7 – Descrição dos testes da BATERIA FUNCIONAL FITNESS TEST (Rikli & 

Jones, 2013) 

 

1. Levantar e sentar na cadeira 

 

 

OBJECTIVO: Avaliar a força e resistência dos M.I. 

EQUIPAMENTO: Cronómetro; cadeira com encosto 

(sem braços), altura do assento com aproximadamente 

43cm 

PROCEDIMENTO: 

O teste inicia-se com o participante sentado no meio da 

cadeira, com as costas direitas e os pés bem apoiados 

no solo e afastados à largura dos ombros. Os braços 

estão cruzados ao nível dos punhos e contra o peito. Ao sinal de “partida” o 

participante eleva-se até à extensão máxima (posição vertical) e regressa à posição 

inicial. O participante é encorajado a completar o máximo de repetições num intervalo 

de 30s. O teste é administrado ao participante depois deste estar familiarizado com o 

mesmo. 

A pontuação é obtida pelo número total de execuções correctas realizadas, num 

intervalo de 30 segundos. 

 

2. Flexão do antebraço 

 

 

OBJECTIVO: Avaliar a força e resistência do M.S. 

EQUIPAMENTO: Cronómetro; cadeira com encosto (sem 

braços); halteres de mão (2.27 Kg para mulheres e 3.63 Kg 

para homens). 

PROCEDIMENTO: 

O participante está sentado no meio da cadeira com as costas 

direitas e os pés bem apoiados no solo e afastados à largura 

dos ombros. O haltere está seguro na mão dominante. O teste 

inicia com o antebraço em posição inferior, ao lado da cadeira, perpendicular ao solo. 
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Ao sinal de “partida” o participante roda gradualmente a palma da mão para cima 

enquanto faz a flexão do antebraço no sentido completo do movimento; depois 

regressa à posição inicial de extensão. 

O avaliador deve estar junto do participante do lado do braço dominante, colocando os 

seus dedos no bicípite do executante, de modo a estabilizar o antebraço e assegurar 

que seja realizada a extensão completa. 

O teste é administrado ao participante depois deste estar familiarizado com o mesmo; 

A pontuação é obtida pelo número total de flexões correctas realizadas, num intervalo 

de 30 segundos. 

 

 

3. Sentado e alcança 

 

 

OBJECTIVO: Avaliar a flexibilidade dos M.I. 

EQUIPAMENTO: Cadeira com encosto; 

régua de 45 cm. 

PROCEDIMENTO: No início do teste, o 

participante encontra-se sentado na 

extremidade do assento da cadeira; Um dos 

membros inferiores está flectido e 

totalmente apoiado no solo; o outro M.I. encontra-se esticado, com o calcanhar no 

chão e o pé flectido (aproximadamente a 90 graus); 

O participante flecte lentamente para a frente, deslizando as mãos ao longo do M.I. 

que se encontra esticado, tentando alcançar a ponta do pé, ou até mesmo ultrapassá-

la, durante 2 segundos; devendo ser encorajado a expirar à medida que flecte o tronco 

para a frente 

A pontuação é obtida pela distância, em cm, das pontas dos dedos até à ponta do pé; 

Se o participante não conseguir alcançar a ponta do pé o resultado é negativo, se, 

pelo contrario ultrapassa a ponta do pé o resultado é positivo (a ponta do pé é o ponto 

zero) 
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4.Estatura e peso 

 

 

 

OBJECTIVO: Avaliar o índice de massa corporal. 

EQUIPAMENTO: Balança; fita métrica; régua; marcador. 

PROCEDIMENTO 

Estatura: o participante encontra-se de pé encostado a uma parede, 

olhando em frente; a estatura é medida em cm. 

Peso: o participante deve despir todas as peças de vestuário 

pesadas; o peso é medido e registado com aproximação às 100 

gramas. 

 

 

 

5. Sentado, caminhar 2.44 m e voltar a sentar 

 

 

 

OBJECTIVO: Avaliar a mobilidade física – 

velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico. 

EQUIPAMENTO: Cronómetro; fita métrica; cone; 

cadeira com encosto. 

PROCEDIMENTO: O participante está, 

inicialmente, sentado na cadeira, mãos nas coxas 

e pés totalmente assentes no solo; Ao sinal de 

“partida” eleva-se da cadeira, caminha o mais 

rápido possível à volta do cone e regressa à 

cadeira; 

O teste é administrado ao participante depois deste estar familiarizado com o mesmo; 

O avaliador deve iniciar o cronómetro ao sinal de “partida”, quer o participante tenha 

ou não iniciado o movimento, e pará-lo no momento exacto em que a pessoa se senta; 

O resultado corresponde ao tempo decorrido entre o sinal de “partida” até ao momento 

em que o participante se senta na cadeira; registam-se os dois valores (duas 

tentativas) até aos 0,1s e o melhor resultado é utilizado para medir o desempenho. 
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6. Alcançar atrás das costas 

  

 

 

OBJECTIVO: Avaliar a flexibilidade dos M.S. (ombro). 

 

EQUIPAMENTO: Régua de 45 cm. 

 

PROCEDIMENTO: O participante encontra-se na posição de 

pé; coloca a mão dominante por cima do mesmo ombro e 

alcança o mais baixo possível em direcção ao meio das 

costas; a palma da mão para baixo e dedos estendidos e a outra mão é colocada por 

baixo e atrás, com a palma virada para cima; 

O participante tenta tocar, ou sobrepor, os dedos médios de ambas as mãos; 

O teste é administrado ao participante depois deste estar familiarizado com o mesmo; 

A pontuação é obtida pela distância de sobreposição (+) ou distância entre as pontas 

dos dedos médios (-); registam-se duas medidas e o melhor resultado é usado para 

medir o desempenho. 

 

  

7. Andar seis minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIVO: Avaliar a resistência aeróbia. 

EQUIPAMENTO: Cronómetro; fita métrica comprida; cones; paus; giz; marcador. 

PROCEDIMENTO: 

O teste envolve a medição da distância máxima que pode ser caminhada durante 6 

minutos ao longo de um percurso se 50m, sendo marcados segmentos de 5m. 

Os participantes caminham continuadamente em redor do percurso marcado, durante 

um período de seis minutos; cada participante tenta percorrer a máxima distância 

possível; Dois ou mais participantes devem ser avaliados simultaneamente, com 
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tempos de partida diferentes (10s de diferença) para evitar que os participantes andem 

em grupos ou em pares. 

Ao sinal de “partida”, os participantes são instruídos para caminharem o mais rápido 

possível (sem correr) na distância marcada à volta  dos cones. Se necessário, os 

participantes podem parar e descansar, retomando depois o percurso. 

No final dos 6 minutos os participantes (em cada 10s) são instruídos para pararem 

(quando o avaliador olhar para eles e disser “parar”).  

O resultado representa o número total de metros caminhados nos seis minutos. Para 

determinar a distância percorrida, o avaliador ou assistente regista a marca mais 

próxima do local onde o executante parou e acrescenta ao número de voltas 

registadas na ficha. 

 

 


