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Resumo 

 

Este documento apresenta-se como um relatório de todo o processo que 

envolveu o estágio profissional. É o espelho da organização de toda a pesquisa 

realizada, que serviu de base na aplicação dos meus conhecimentos nas três 

realidades de estágio.  

O estágio profissional foi desenvolvido em três grupos diferentes, os 

quais apresentaram capacidades funcionais distintas, assim, esta experiência 

tornou-se muito mais produtiva, pela possibilidade de contactar e aprender com 

três realidades completamente diferentes. 

O primeiro grupo é composto por idosos institucionalizados, no qual o 

principal objetivo foi a manutenção da capacidade funcional, desenvolvendo as 

componentes de força, flexibilidade, aeróbia, coordenação e equilíbrio, num 

espaço da própria instituição. 

O segundo e terceiro grupo, respetivamente a turma de treino de força 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e a turma do programa 

de caminhada “Espinho em forma”, são compostas por idosos com boa 

capacidade funcional. No grupo de treino de força o principal objetivo foi 

desenvolver essa mesma componente numa sala de musculação, enquanto 

que no grupo de caminhada foi o desenvolvimento da capacidade aeróbia, quer 

num espaço interior como exterior. 
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Abstract 

 

This document is presented as a report of the whole process involving 

the professional internship. It is the mirror of the organization of all the entire 

research, which was the base of the application of my knowledge in the three 

realities of the internship. 

The professional work was developed in three different groups, which 

showed distinct functional capabilities, so this experience became much more 

productive, the possibility of contact and learn with three completely different 

gourps. 

The first group consists of the institutionalized elderly, in which the main 

objective was the maintenance of functional capacity, developing the 

components of strength, flexibility, aerobic, coordination and balance. 

The second and third group, representing the class strength training of 

the Faculdade de Desporto, Universidade do Porto, and the class of the walking 

program "Espinho em Forma" are composed of elderly patients with good 

functional capacity. In the strength training group the main objective was to 

develop the strength skill component in the gymnasium, while the walking group 

was aimed to developt of aerobic capacity, either in indoor and outdoor space.
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I. Introdução 

Em todo o mundo, a população idosa tem vindo a aumentar, atualmente 

uma em cada nove pessoas tem idade igual ou superior a 60 anos, e em 2050 

estima-se que este número aumente para um em cada cinco, totalizando 2 

biliões de pessoas idosas (UNFPA, 2012). Benedetti et al. (2007) referem que 

Portugal é o quinto país mundial com maior percentagem de população idosa.   

Denota-se cada vez mais o aumento desta população e em 

contrapartida a diminuição da população infantil, estas mudanças populacionais 

devem-se à perda do número de fecundidades, aos avanços da ciência, da 

tecnologia (Silva et al., 2005) e das condições gerais de vida conseguidas até 

aos dias de hoje (Schimidt & Silva, 2012). Estima-se que em 2025 a 

percentagem da população idosa portuguesa com 60 anos, será maior que a 

percentagem de jovens com menos de 15 anos, é também previsto que o 

número de idosos com mais de 80 anos aumente, assim como a população 

que alcança os 100 anos (Llano et al., 2006). Nos dias de hoje, a pirâmide da 

população portuguesa está alterada, quando comparado o ano de 2001 e 2011, 

há um decréscimo de 1% da população jovem (0-14 anos) e um aumento de 

3% da população idosa (≥ 65 anos), por cada 100 jovens existem 128 idosos 

em Portugal (Censos, 2012).  

Contudo o envelhecimento é inerente ao avançar da idade, o idoso vai-

se tornando cada vez mais débil, vendo aumentada a tendência para o 

aparecimento de doenças crónicas, consequência esta de fatores genéticos e 

ambientais (Davim et al., 2010). A prática de exercício físico e a adoção de 

uma alimentação saudável, são os dois fatores que mais contribuem no 

retardar do processo de envelhecimento, fazendo com que haja uma possível 

manutenção da autonomia e qualidade de vida (Ermida, 2000). 

A prática de atividade física proporciona bons níveis fisiológicos, 

psicológicos e socioculturais, limitando assim algumas perdas inerentes do 

processo de envelhecimento, tornando o idoso o mais tempo possível 

independente nas suas tarefas diárias (Llano et al., 2006). A longevidade é na 

maioria das vezes associada a um estilo vida saudável que inclui a prática 
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regular de exercício físico, manutenção de uma rede social e de atitude mental 

positiva (ACSM, 2009a). 

A atividade física (AF) e o exercício físico (EF) para a terceira idade têm-se 

mostrado e afirmado cada vez mais como essenciais para esta população. A 

divulgação que tem sido feita dos benefícios que estas duas valências 

proporcionam nos diferentes planos que compõem o ser humano, plano social, 

físico e psicológico, vesse cada vez mais acolhida por esta população, sendo 

percetível nos dias de hoje o aumento progressivo de idosos que por iniciativa 

própria tentam ser fisicamente ativos. No entanto, esta participação 

expressamente voluntária mostra-se diferente do meio urbano para o rural e de 

idosos institucionalizados para não institucionalizados. Com a minha 

experiência, mesmo não sendo muita neste ramo, contribuindo este Estágio 

Profissional (EP) para aprimorar esse conhecimento, é por mim percetível que 

as pessoas do meio urbano mostram-se mais conscientes dos benefícios que a 

prática de AF e EF podem proporcionam, e então é uma população com 

incentivo próprio para interagir neste tipo de atividades. Contudo, apesar dos 

jovens idosos do meio rural não transmitirem a mesma vontade da população 

urbana, não quer com isto dizer que sejam menos ativos, até porque na sua 

grande maioria os idosos do meio rural possuem campos que permitem a 

produção de alimentos, cultivados pelos próprios, mostrando assim serem 

fisicamente ativos, mas apesar desta realidade podem estar a realizar algum 

tipo de exercício/movimento que seja prejudicial para a sua saúde. No entanto, 

vesse assim que a AF praticada por uma população é diferente da outra, 

enquanto os idosos do meio urbano praticam AF numa vertente de lazer, os do 

meio rural praticam-na numa vertente laboral. Nogueira et al. (2006) 

comprovam, com o seu estudo, que teve por objetivo verificar o nível de 

atividade física de idosos portugueses do meio rural e urbano, que é 

precisamente pelas atividades diárias que os idosos do meio rural desenvolvem 

no campo, que têm níveis de atividade física maiores do que os idosos do meio 

urbano. Henry et al. (2001) também refere que existe uma distinção dos níveis 

de atividade física diária, entre os idosos que vivem em comunidade e os 

idosos institucionalizados, sendo que o último grupo apresenta níveis de 
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atividade física inferior aos do primeiro grupo, pois na instituição várias tarefas 

diárias como lavar a roupa e cuidar do jardim, são lhes retiradas. 

Assim, com o aumento progressivo da população idosa torna-se essencial a 

formação de professores vocacionados para o desenvolvimento das diferentes 

capacidades funcionais desta população, sendo esta uma tarefa complexa pois 

dentro da população idosa, existem vários grupos que se fazem diferenciar, 

pelo nível de capacidade funcional, pela motivação, pela zona de residência, 

pela vivência numa instituição ou não, pelo estado psicológico, pela capacidade 

de interação, entre muitos outros fatores.  

No âmbito da Unidade Curricular EP, contemplada numa segunda fase do 

curso do 2º Ciclo em atividade física para a terceira idade, realizei este relatório 

de estágio que expressa a pesquisa da melhor teoria para cada grupo de 

trabalho (que suportou a fase de conceção e planeamento), a reflexão sobre as 

dificuldades que se foram apresentando, e a ação aplicada segundo essa 

pesquisa inicial para contornar e ultrapassar da melhor forma as dificuldades 

sentidas, ou seja, este relatório reflete todo o percurso na concretização deste 

estágio.  

O EP tem como objetivo integrar o professor nas diferentes realidades que 

surgirão no mundo do trabalho, integrando os conhecimentos apreendidos, 

refletindo sobre os obstáculos inerentes ao desenvolvimento da função do 

professor e ultrapassar da melhor forma esses obstáculos. Existe uma relação 

entre a teoria e a prática, onde o professor aclamará à sua criatividade 

adaptando a teoria em cada realidade. O EP é a aprendizagem através da 

experiência conseguida na realidade, existindo a articulação de todos os 

conhecimentos aprendidos com as finalidades e os objetivos pretendidos em 

cada contexto real (Oliveira-Formosinho, 2003). 

O presente documento relata todo o processo do EP, realizado em três 

realidades diferentes, o grupo de musculação da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (“elétricos”) e o grupo de caminhada do projeto “Espinho 

em forma” (“resistentes”), os quais apresentavam bons níveis funcionais, e o 

grupo do Centro Paroquial e Social da Areosa (“luz”) com níveis de capacidade 

funcional baixos. O relatório divide-se em três partes fundamentais, a primeira 
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diz respeito ao enquadramento biográfico que explora vivências passadas 

marcantes, que me permitiram ser o que sou hoje, e as minhas expectativas 

iniciais quanto ao desenrolar de todo este processo com três grupos de 

trabalho tão diferentes. A segunda parte refere-se ao enquadramento da 

prática profissional (abrangendo a fase de conceção), onde é descrita a teoria 

necessária para o desenvolvimento das capacidades funcionais nas diferentes 

realidades, sendo estas posteriormente caracterizadas segundo o espaço 

utilizado, o material e a turma. A terceira etapa “Realização da prática 

profissional” espelha tudo o que foi desenvolvido segundo o enquadramento da 

prática profissional, constando o processo da avaliação inicial, a fase de 

planeamento e as suas respetivas justificações, as dificuldades que foram 

surgindo na prática e as alterações a que fui recorrendo, e por fim, a 

monitorização da evolução ao programa de treino.
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II. Enquadramento Biográfico 

1. As expectativas e vivências passadas que construíram o 

presente e continuarão a delinear o futuro 

Com o passar dos anos vamos sofrendo diversas alterações, quer 

físicas quer psicológicas, as minhas ideologias e forma de estar foram-se 

modificando. Numa fase inicial de estudo, ensino primário e básico o meu 

interesse escolar era bastante diminuto, nunca pensei em alguma vez ser 

licenciada, e muito menos frequentar um mestrado, no entanto, a minha 

entrada no secundário, o meu gosto exuberante pelo desporto e as vivências 

que me foram sucedendo, permitiram-me mudar.  

Pratico a modalidade de karate desde os meus 5 anos, e considero que 

o meu envolvimento nesta modalidade, moldou a base do que sou hoje. O meu 

pai é e sempre fui o meu treinador, o qual me incutiu sempre os melhores 

valores, transmitindo que as cinco máximas desta modalidade (caráter, 

sinceridade, etiqueta, esforço e controlo) são também necessárias no dia-a-dia. 

Desde os meus 18 anos, que auxilio o meu pai na transmissão de tudo o que 

envolve esta modalidade aos nossos atletas. 

Um grande marco na minha vida, foi precisamente a obtenção do cinto 

negro (1ºDan), surge uma motivação extra para continuar e dar o meu máximo 

em cada ponto do treino. Assim com esta ideologia, consegui já vários títulos, 

nacionais e internacionais. Os que considero mais relevantes são os pódios 

conseguidos no Campeonato Europeu de karate Shotokan, um 1º Lugar, um 2º 

Lugar e dois 3º lugares. 

Foi, por toda esta minha envolvência com o desporto que decidi 

ingressar na licenciatura de Educação Física e Desporto, e posteriormente 

frequentar o mestrado em Atividade Física para a Terceira Idade. O Ingresso 

neste mestrado deveu-se em grande parte à entrada do processo de Bolonha. 

Senti necessidade de saber mais, de aprender uma área mais específica. A 

população idosa foi a escolha, pois é grande o apreço que tenho por eles, em 

cada conversa surge algo novo que me conseguem transmitir.  

 



  

28 
 

2. Estágio profissional: o esperado nas diferentes realidades 

 

Inicialmente, breves meses antes de apresentar a minha candidatura ao 

estágio, tinha como opção realizar um estudo científico, a denominada “Tese” 

tendo já um esboço dos objetivos que pretendera para a realização desse 

estudo. Mas precisamente por a vida Humana ser construída/delineada por 

decisões tomadas num segundo, esse segundo fez-me mudar o rumo 

idealizado, tomando a decisão de realizar este 2º Ano do 2º Ciclo de Atividade 

Física para a Terceira Idade através de uma componente mais prática e penso 

mais rica em aprendizagem do mundo real dos nossos idosos, o estágio. 

Desde a minha decisão tenho procurado na literatura, tanto em livros 

como artigos científicos, os métodos e ideologias que mais me poderão ou que 

mais nos poderão (grupo de estágio) ajudar a cumprir os objetivos 

fundamentais, como tentar atenuar a perda abrupta dos vários sistemas que 

compõem o ser Humano. O meu objetivo baseia-se na realização de aulas que 

permitam o desenvolvimento físico e psicológico, num ambiente que favoreça a 

socialização, procurando um envelhecimento ativo e saudável. 

O grupo de estágio já esteve presente em dois dos Centros de dia onde 

iremos realizar as nossas funções, deparamo-nos com um cenário bastante 

débil. São instituições compostas por idosos com idades avançadas e já com 

pouca mobilidade, raras são as exceções ao caso. Com estes idosos penso 

que o tempo de aula será maioritariamente realizado sentado, e talvez o 

primeiro aspeto físico a trabalhar será a força muscular. Este aspeto ainda não 

foi por mim pesquisado na literatura, mas penso ser o ideal para esta “4ª idade” 

que já perdeu grande parte da sua composição muscular predominando a 

massa gorda. No que diz respeito aos idosos do programa de marcha “Espinho 

em forma”, e apesar de ainda não ter tido qualquer tipo de contato estes 

idosos, tendo por base uma única reunião sobre o que envolverá este 

programa, penso serem mais ativos e com maior mobilidade, capazes de 

caminhar distâncias consideráveis. A base deste programa já está delineada, 

sendo fundamentalmente a resistência aeróbia a desenvolver, através da 

caminhada.  
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Na musculação estou quase a zero, neste campo a literatura terá de ser 

“a pele do corpo”, pois possuo apenas os fundamentos básicos e estes 

consultados, querendo evitar ao máximo prejudicar os alunos com a minha 

pouca sabedoria neste aspeto, terei de pesquisar muito. Em conclusão, espero 

desempenhar o melhor possível a minha função, empenhar-me-ei ao máximo 

para efetuar os menos erros possíveis, pois os erros são passíveis de 

acontecer mas também de se evitar. Sem dúvida com estes nós aprendemos, 

para melhorar o hoje e o amanhã.
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III. Enquadramento da prática profissional 

 

A. A conceção 

Esta primeira fase, como o próprio nome indica, consiste na pesquisa de 

bases fundamentadas, as quais de forma articulada permitirão idealizar toda 

uma fase de planeamento, que melhor se adapte a cada um dos três diferentes 

grupos. Cada item descrito nesta fase foi essencial na construção e 

solidificação de saberes, que estimularam a boa qualidade conseguida na 

aplicação dos mesmos no contexto real.   

1. Envelhecimento  

 

São várias as definições de envelhecimento, como por exemplo 

Spirduso et al. (2005), que consideram que se trata de um processo ou 

conjunto de processos que ocorrem nos organismos vivos com o avançar dos 

anos, levando à perda de adaptabilidade, de capacidade funcional e 

possivelmente à morte. 

Verderi (2004), refere que é um fenómeno fisiológico, progressivo e 

inerente ao ser humano, não sendo necessariamente patológico. Este processo 

é resultante da perda da capacidade do organismo se regenerar, à medida que 

as suas componentes se vão degradando (Robert, 1995).  

O desenvolvimento deste processo é individualizado e 

biopsicosociocultural, que se desenrola conforme as características de cada 

indivíduo (Schimidt & Silva, 2012), sendo muito relativo quando se fazem 

associações com a idade cronológica e o estado de velhice do idoso. Segundo 

Jones & Rose (2005), existem três tipos diferenciados de idade, a idade 

cronológica refere-se ao tempo vivido em anos, a biológica que consiste em 

alterações orgânicas que tornam o indivíduo mais débil, e a funcional que 

relaciona a faixa etária correspondente à aptidão física.  

Segundo Spirduso (1996) existem dois tipos de envelhecimento, o 

primário e o secundário, esta divisão tem por base as causas que podem levar 
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o individuo ao envelhecimento. Quando este processo é provocado somente 

por alterações inerentes ao avançar da idade, refere-se ao envelhecimento 

primário, enquanto que se essas alterações forem provocadas ou aceleradas 

por fatores ambientais e pelo aparecimento de doenças, intitula-se por 

envelhecimento secundário.  

No entanto o envelhecimento é multifatorial (Schimidt & Silva, 2012), 

havendo diversas teorias que o tentam explicar, para corroborar com esta 

afirmação no quadro 1 são apresentadas as teorias do envelhecimento que 

Spirduso (1996) considera essenciais. 

 

Quadro 1 – Teorias do envelhecimento (Spirduso, 1996) 
 

Teorias do Envelhecimento 
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Para esta teoria o processo de envelhecimento tem por base as modificações 
causadas pelos genes.  
As teorias genéticas mais conhecidas são: a das “mutações do ADN na mitocôndria” e 
a do “Doutor Lenard Hayfick”. 
A primeira teoria refere que o envelhecimento é causado pelo aumento contínuo das 
mutações de ADN na mitocôndria. Na segunda teoria, o processo pelo qual 
envelhecemos deve-se à incapacidade das células se dividirem sucessivamente.    
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 Como o próprio nome indica, esta teoria considera que o envelhecimento se deve às 
sucessivas agressões que o nosso organismo vai sofrendo. Agressões físicas (como 
o calor), químicas (como os radicais livres), infeções e mecânicas (lesões nas 
articulações, ossos), estas agressões provocam danos nas células e tecidos 
conjuntivos que se vão reparando, no entanto a cada reparação vão-se degradando e 
perdendo funcionalidade até ocorrer a falha do órgão/sistema.   
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Esta teoria consiste na falha gradual do sistema nervoso central e endócrino as quais 
são provocadas pelas falhas do sistema imunológico. Estes sistemas começam a 
fracassar progressivamente conforme a idade vai avançando.  
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1.1. Passagem da idade adulta para a Terceira Idade 

 

Segundo Spirduso et al. (2005) a idade cronológica da pessoa idosa 

divide-se em quatro etapas, na primeira etapa o indivíduo com idade 

compreendida entre os 65 e 74 anos é classificado como “jovem idoso”, na 

segunda etapa dos 75 aos 84 anos é intitulado por “idoso”, a terceira etapa 

engloba indivíduos com idades entre os 85 e 99 anos, classificando-os por 

“idosos-idosos”, já no que toca à quarta e última etapa compreende idades 

iguais ou superiores a 100 anos, sendo-lhes postulado o rótulo de os “mais 

idosos”.  

Apesar desta divisão imposta por estes autores, existem outras com 

divisões diferentes, contudo nenhuma dessas categorizações cronológicas se 

pode considerar completamente correta, pois a entrada na velhice é na sua 

plenitude dependente das características de cada indivíduo (Farinatti, 2008). 

Erik Erikson psicanalista, muito ligado à teoria freudiana, desenvolveu 

uma teoria diferente de Freud, a sua experiência pessoal e profissional levou-o 

a visualizar que o desenvolvimento da personalidade não se baseia somente 

nas experiências vividas na infância, mas sim em todo o ciclo da vida, apesar 

desta ideologia, Erikson não põe de parte que a infância é preponderante na 

construção da personalidade (Chiuzi et al., 2011). A teoria de Erikson 

corresponde ao desenvolvimento da personalidade ao longo de oito estágios 

psicossociais, em cada estágio há uma crise que é resolvida positiva ou 

negativamente. O último estágio da teoria de Erikson corresponde exatamente 

à passagem da idade adulta para a velhice, designado por integridade versus 

desespero (Rabello & Passos, 2013). Esta fase da vida é marcada pela entrada 

na reforma, o ex-trabalhador que contribuía para a produção da riqueza do 

país, vê-se agora como um simples consumidor, que com o avançar da idade 

se torna escassa a possibilidade de atingir objetivos traçados para a vida, e 

que ainda não tenham sido atingidos. O indivíduo começa a sentir que o tempo 

está acabar e que realmente se aproxima do fim de tudo (Rabello & Passos, 

2013).  
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Desta forma, este é o momento de relembrar o passado, avaliar e aceitar 

o presente (Erikson, 1998). 

Se o produto final desta avaliação é negativo, caminha para o 

desespero, sente medo da morte pois vê-se incapaz de realizar num curto 

espaço de tempo objetivos que ainda não foram conseguidos. No entanto, se o 

idoso aceitar as vivências passadas, vivendo tranquilamente no presente, com 

dignidade, prudência e sabedoria prática, resolve positivamente o conflito deste 

estágio, integridade (Araújo & Carvalho, 2004).  

 

1.2. Alterações físicas/biológicas/psicológicas e sociais 

 

O processo de envelhecimento acarreta diversas alterações que 

induzem decréscimos nos níveis da habilidade funcional, as quais são 

agravadas com a inatividade física.  

Esta é uma fase de declínios nas funções orgânicas do idoso, estas 

alterações terão efeitos negativos na vida social, financeira e a saúde dessa 

pessoa, sendo diminuída a sua capacidade funcional (Gallon & Gomes, 2011). 

A manutenção de um bom nível de algumas alterações fisiológicas que 

normalmente estão associadas ao avançar da idade, são preditores de uma 

maior longevidade, como pressão arterial baixa, baixo índice de massa corporal 

(IMC) e adiposidade central, baixos níveis de glicose no plasma e 

concentrações de insulina, baixo nível de triglicerídeos e colesterol de baixa 

densidade (LDL), e valores altos de colesterol de alta densidade (HDL) (ACSM, 

2009a).  

 

 

Alterações físicas 

 

São diversas estas alterações e distribuem-se pelos vários sistemas que 

compõem este plano, Llano et al. (2006) descreve-as em seis sistemas, 

locomotor, cardiovascular, respiratório, nervoso, sensorial e outros sistemas.  
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Ao longo do processo de envelhecimento verificam-se alterações no 

sistema locomotor, as quais são marcadas pelo decréscimo do número e 

diâmetro das fibras musculares e das reações elétricas, estas alterações 

diminuem a massa e o volume muscular, o que por sua vez produzirá efeitos 

negativos nos níveis de força e resistência muscular, tão importantes num bom 

nível de capacidade funcional. Também são alterações do sistema locomotor, a 

perda de flexibilidade, que se deve ao decréscimo da elasticidade dos 

músculos e tendões, a incapacidade de funcionamento regular dos 

osteoblastos e osteoclastos diminuem progressivamente a densidade mineral 

óssea (DMO) (Llano et al., 2006), ou seja, o aparecimento de osteoporose 

(Spirduso, 1995), tornando cada vez mais o esqueleto enfraquecido, a 

degradação da cápsula articular e o achatamento dos discos que se encontram 

entre as vértebras (Llano et al., 2006). O aumento da pressão arterial é uma 

alteração prejudicial ao sistema cardiovascular, esta mudança deve-se à 

rigidez que as artérias e válvulas vão acartando com o avançar da idade 

(Susic, 1997), estas alterações são desfavoráveis ao nosso organismo pois 

induzem o aumento da prevalência de doenças cardiovasculares (Llano et al., 

2006). No que diz respeito ao sistema respiratório, as alterações que ocorrem 

(menor elasticidade pulmonar e superfície alveolar) (Maj, 2002), provocam a 

diminuição do consumo máximo de oxigénio e da capacidade vital (volume de 

ar que expulsámos numa expiração máxima forçada) (Llano et al., 2006). Com 

o processo de envelhecimento é comum que o idoso perca a sua capacidade 

de concentração, atenção, memória e coordenação, estas mudanças do 

sistema nervoso devem-se à diminuição do número de neurónios e à 

decadência dos arcos reflexos. Os arcos reflexos para serem ativados 

necessitam de estímulos intensos, e a decadência provida pelo avançar da 

idade torna necessário que esses estímulos sejam cada vez mais intensos, 

desta forma a transmissão dos impulsos nervosos é cada vez mais lenta. 

Também os órgãos sensoriais vão perdendo a capacidade de captar estímulos 

exteriores, fazendo com que estes cheguem lentamente ou deformados 

(alterações do sistema sensorial). Outras mudanças físicas que ocorrem no 
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organismo, estão envolvidas com as alterações hormonais que por sua vez 

induzem alterações metabólicas (Llano et al., 2006).  

 

Alterações Psicológicas 

 

Todas as alterações físicas decorrentes do processo de envelhecimento, 

especialmente as que são fisicamente visíveis tornam o idoso mais vulnerável, 

a sua autoimagem e a perceção do que pensam conseguir fazer, diminui a 

confiança que têm em si mesmos, o que se vai agravando com as mudanças 

ocorridas no meio social, como entrada na reforma, a perda de sociabilidade 

com os amigos e grande parte do grupo de trabalho. Todos estes 

acontecimentos tornam maior a prevalência de depressões nesta população 

(Llano et al., 2006).  

 

Alterações Sociais 

 

Quando se é jovem/adulto, são nos transmitidos um conjunto de valores 

que têm por objetivo, não só mas também a preparação para a entrada no 

mundo de trabalho. A nossa sociedade tem bem vinculado a produtividade 

como um objetivo comum a todos os indivíduos, desta forma a entrada na 

reforma e passagem de um Ser que produzia para um mero consumidor, leva o 

idoso a isolar-se da sociedade, sentindo-se que já não faz parte dela (Llano et 

al., 2006).   

 

1.3. Definição de atividade física, exercício físico e aptidão 

física 

 

É fundamental fazer referência neste ponto aos diferentes significados 

de AF, EF e aptidão física que por vezes se confundem. Sendo que, na 

prescrição do exercício é fulcral ter o conhecimento correto de cada 

designação. Estas definições foram transcritas do livro “Guidelines for Exercise 

Testing and Prescription”, ACSM (2010). 
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Atividade física 

É caracterizada por qualquer movimento corporal, produzido pela 

contração muscular que resulte no aumento substancial de gasto energético 

(ACSM, 2010).  

 

Exercício físico 

É um tipo de atividade física praticada de forma planeada, estruturada, e 

realizando movimentos corporais repetitivos, tendo como objetivo melhorar ou 

manter uma ou mais componentes da aptidão física (ACSM, 2010). 

 

Aptidão física 

 É um conjunto de capacidades ou características do indivíduo, próprias ou 

conseguidas, que se relacionam com a capacidade da pessoa realizar 

atividade física (ACSM, 2010).  

 

1.4. Patologias e a Atividade/Exercício Físico 

 

Com o decorrer do tempo o envelhecimento dos órgãos ou sistemas torna-

se inerente ao processo da vida humana. O indivíduo sofrerá declínios físicos e 

psicológicos, nos quais o processo de envelhecimento é diferenciado e 

individualizado (Moraes et al., 2010).  

A prática de EF regular permite minimizar os declínios fisiológicos e 

psicológicos, limitando o desenvolvimento de doenças crónicas, e assim 

aumentando a esperança média de vida. Os programas de treino para idosos 

devem incluir o desenvolvimento da capacidade aeróbia, força e flexibilidade 

(ACSM, 2009a).   

Assim, nos dias de hoje, a prática de AF reduz o risco de aparecimento de 

diversas doenças, como cardiovasculares, AVC, hipertensão arterial, diabetes 

tipo 2, osteoporose, obesidade, cancro do cólon e da mama, défice cognitivo, 

ansiedade e depressão, e é também recomendada no tratamento e controlo de 

diversas doenças, como a doença coronária, hipertensão, diabetes tipo 2, 
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obesidade, colesterol, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, 

osteoporose, osteoartrite, depressão, ansiedade, demência, entre outros 

(ACSM, 2009a). 

Com o processo de envelhecimento surge o aparecimento de várias 

doenças, este capítulo destina-se à descrição de algumas das diversas 

doenças mais comuns nos alunos dos diferentes locais de estágio.  

 

1.4.1. Doenças do foro psicológico 
 

Com o envelhecimento surgem diversas alterações físicas que limitam a 

vida da pessoa idosa, estas alterações podem induzir declínios psicológicos 

(Silva et al., 2005), os quais diminuem de forma gradual a qualidade de vida do 

idoso (Cheik et al., 2003). Segundo Cheik et al. (2003), é certo que nos dias de 

hoje é maior o número de pessoas com distúrbios psicológicos, sendo 

precisamente na terceira idade que se verifica uma maior prevalência deste 

tipo de doenças. Mas, o desenvolvimento/aparecimento destas alterações 

depende dos fatores genéticos, ambientais, ocupacionais, sociais e culturais a 

que cada indivíduo está exposto (Chaimowicz, 1997).  

Nem todas as habilidades cognitivas sofrem alterações com o avançar da 

idade, habilidades como a memória de trabalho, velocidade do pensamento e 

habilidades visuo-espaciais, são as que sofrem alterações com o 

desenvolvimento do processo de envelhecimento. O declínio da velocidade do 

pensamento é a habilidade onde mais se denota esta alteração (Moraes et al., 

2010). 

Neste contexto, a prática de AF é um fator relevante por possibilitar 

melhorias nos aspetos psicológicos e sociais (Matsudo & Matsudo, 2000).      

Algumas patologias do foro psicológico como a depressão e ansiedade 

(descritas posteriormente) aumentam a perceção de sintomas físicos que não 

têm explicação (Katon et al., 2001). Ainda, a depressão associa-se a vários 

tipos de doenças neurológicas, aumentando a prevalência desta doença. 

Doenças como epilepsia, parkinson e alzheimer proporcionam o 

desenvolvimento de depressão (Teng et al., 2005). 
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1.4.1.1. Depressão e exercício físico 

 

Segundo Stella et al. (2002), a prevalência de depressão atinge os 

diversos tipos de população pela seguinte ordem crescente: idosos que vivem 

na comunidade, população geral e idosos que vivem em instituições.  

Esta doença consiste em elevados sofrimentos psicológicos, os quais 

conduzem à doença mental (depressão) (Stella et al., 2002). A depressão pode 

emergir da ingestão de vários medicamentos, e/ou como consequência de 

outras doenças do foro psíquico (Cheik et al., 2003). Contudo, Pacheco (2002) 

considera que são vários os fatores que podem levar a pessoa idosa ao estado 

de depressão, como, o sentimento de frustração relativo aos objetivos não 

conseguidos durante a sua vida, as perdas sucessivas características de cada 

etapa da vida (como perda de um ente querido), o abandono da atividade 

profissional e o consequente afastamento social.  

Já Pearson & Briwn (2000) inúmeram um conjunto de sintomas 

característicos do estado de humor, como: sentir-se deprimido, irritado, triste, 

desanimado, abandonado e inútil, apresentar baixa autoestima, solidão, 

desinteresse, pensamentos auto depressivos e tentativa de suicídio. No que diz 

respeito aos sintomas neurovegetativos, os mesmos autores apresentam a 

anorexia, distúrbios no sono, perda de energia, lentidão e inquietação 

psicomotora e hipocondria. A dificuldade de concentração, memória e lentidão 

de raciocínio são sintomas cognitivos. Por último, são considerados sintomas 

psicomotores os delírios e as alucinações.  

Em idosos, a perda de peso, culpabilidade, pensamentos suicidas, 

tristeza, queixa de dores e psicose, são os sintomas que mais prevalecem 

(Moraes et al., 2007), levando, por exemplo, a alterações da capacidade 

cardiorrespiratória (Hollenberg et al., 2003).  

São vários os estudos que comprovam a relação entre a prática de EF e 

o nível de depressão. Está comprovado que os idosos que mantêm a prática de 

EF, ou que aumentem a frequência, ou até mesmo que aumentem a 

intensidade do exercício, têm melhorias quanto ao nível de depressão, 
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comparativamente a idosos sedentários (Fukukawa et al., 2004). O EF deve ser 

planeado segundo os objetivos individuais de cada praticante, sendo utilizado 

de forma preventiva. A participação em atividades que promovam a prática de 

EF, pode retardar ou abrandar o desenvolvimento do processo de 

envelhecimento (Cheik et al., 2003).  

Ermida (2000), refere que o EF no idoso proporciona benefícios 

psicológicos, melhora a capacidade de sono, existindo um menor risco de 

aparecimento de depressão. 

As estratégias mais usadas no tratamento de distúrbios psicológicos são 

a psicoterapia, a prática de EF e a via farmacológica (Stella et al., 2002).  

O sintoma de lentidão psicomotora quando aliada ao sedentarismo, 

provoca o aparecimento de outros sintomas (diminuição da autoestima, menor 

socialização e isolamento), que vão agravando o estado de depressão do 

paciente (Stella et al., 2002).       

Quando os sintomas desta doença se mostram em grande evolução, 

sendo capazes de colocar em risco a situação clínica do doente, é então 

utilizado o tratamento farmacológico (Stella et al., 2002).  

Os mesmos autores afirmam que a AF contribui através da melhora de 

outros distúrbios, tanto biológicos como físicos que ocorrem principalmente 

com o desenrolar do processo de envelhecimento, para melhoria do estado 

clínico geral e mental do idoso com depressão.  

Como já referido, os sintomas que mais prevalecem nos idosos, trazem 

alterações ao nível cardiorrespiratório, referindo Cooper (1982) que a prática de 

EF, principalmente quando é realizado um trabalho aeróbio de intensidade 

moderada e superior a 30 minutos, pode prevenir ou até mesmo reduzir as 

dificuldades/alterações vindas da depressão.  

Gazmararian et al. (2000) referem que a prática de exercícios que 

incluam o treino de equilíbrio, força, coordenação, alongamento e caminhada, 

pode ser eficaz na melhoria do nível de depressão do idoso com um historial de 

quedas. Assim sendo, um programa de exercício multicomponente proporciona 

benefícios, reduzindo os níveis de depressão.  
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Segundo as recomendações da ACSM (1998) , devem ser praticados 

exercícios aeróbios, durante 20 minutos, com uma intensidade de 11 a 13 na 

escala de Borg, três vezes por semana. Meyer & Broocks (2000), referem que 

o treino de duas vezes por semana é suficiente, mas com uma duração de pelo 

menos 30 minutos.  

ACSM (2010) recomenda também o treino de força, o qual permite o 

aumento da capacidade de realizar tarefas diárias, sendo desenvolvido de duas 

a três vezes por semana, com duas a três séries de cada exercício. 

 

1.4.1.2. Ansiedade e exercício físico 

 

A ansiedade caracteriza-se pela presença de sentimentos de tensão e 

desconforto perante algo desconhecido (Allen et al., 1995). 

Esta doença é um outro distúrbio psicológico, que por vezes surge aliado 

à depressão (Hollander et al., 1994) e a alterações físicas (Byrne, 2002). Uma 

pessoa com um estado emocional de ansiedade, tem momentos de tensão, 

angústia e sofrimento, os quais podem levar ao aparecimento de certos 

sintomas como, distúrbios no sono e gastrintestinais, taquicardia, vertigens e 

náuseas (Hollander et al., 1994). Os sintomas mais frequentes são a insónia, 

tensão, angústia, irritabilidade, dificuldade de concentração, taquicardia, 

tonturas, cefaleia, dores musculares, formigamento e suor (Dalgalarrondo, 

2000).  

É possível diferenciar se a ansiedade é normal ou patológica, avaliando 

a reação do indivíduo perante determinada situação, tendo em conta se a 

reação é de curta ou longa duração e se é ou não exagerada à situação em 

causa (Castillo et al., 2000). 

É certo que o EF é benéfico no tratamento da ansiedade, porque 

promove a alteração de vários fatores que se aliam ao aparecimento deste 

distúrbio psicológico (Buckworth & Dishman, 2002). 

Está comprovado que idosos com uma baixa aptidão física, 

principalmente uma baixa aptidão cardiorrespiratória, têm aumentada a 

probabilidade de desenvolvimento de distúrbios psicológicos (Brown et al., 
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1993). Broman-Fulks et al. (2004) referem que a prática de EF aeróbio 

proporciona benefícios na redução da ansiedade, sendo que este tipo de 

exercício permite uma maior redução da ansiedade comparativamente a 

exercícios anaeróbios (Raglin et al., 1993). Para além de que os exercícios 

predominantemente anaeróbios devem ser evitados, pois promovem o 

aumento e a acumulação de lactato, o que nestes pacientes pode levar a 

situações complicadas como por exemplo, ataques de pânico. Assim, para 

indivíduos com este distúrbio psicológico é recomendada a prática de EF 

aeróbio progressivo e controlado, com intensidades baixas a moderadas 

(Araújo et al., 2007).  

 

1.4.2.  Doenças Cardiovasculares 
 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o 

mundo (Ribeiro et al., 2012). Os ataques cardíacos, doenças coronárias, 

insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC), são alguns tipos de 

doenças cardiovasculares que se associam a alterações cardíacas e a 

alterações ocorridas nas veias sanguíneas. Os fatores de risco deste tipo de 

doença dividem-se em não-modificáveis, como a idade, a perda de elasticidade 

das veias sanguíneas, hereditariedade (prevalência de problemas cardíacos 

em familiares de 1º grau, antes dos 55 anos em homens e antes dos 65 anos 

em mulheres), e em fatores de risco modificáveis, os quais envolvem a 

manutenção da pressão sanguínea (abaixo dos 140mmHg/90mmHg), o 

controlo dos níveis das lipoproteínas (˂ 200mg/dl VLDL, ˂ 100mg/dl LDL, 

40mg/dl HDL e ˂ 150mg/dl triglicerídeos), controlo dos níveis de açúcar no 

sangue (entre os 60mg/dl – 100mg/dl), manutenção saudável dos níveis de 

IMC (20-24.9 kg/m2), e adoção de um estilo de vida saudável com a prática 

regular de EF e abstinência do consumo de tabaco (ACSM, 2008b).  

É recomendada a prática regular de EF com uma frequência de 4 a 7 

vezes por semana, o programa de EF deve compor-se essencialmente com o 

desenvolvimento da capacidade aeróbia, e esta deve estar incluída em todas 

as sessões de treino durante 20 a 60 minutos. No entanto, quando a 
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capacidade física do individuo é limitada pode-se fazer várias sessões de treino 

de 1 a 10 minutos por dia (ACSM, 2010). 

 

1.4.2.1. Angina de peito e exercício 

físico 

 

A angina ou angina de peito caracteriza-se por ser uma doença cardíaca 

isquémica, a qual é causada pela obstrução parcial das artérias coronárias, 

dificultando assim a passagem de oxigénio para o miocárdio, ou seja, há uma 

insuficiência parcial de oxigénio (Pinto, 2007).  

César (2004) refere que na Europa são já cerca de 8 milhões de 

pessoas com angina.   

Segundo Kasper et al. (2005), a principal causa desta doença é a 

aterosclerose, a qual se caracteriza pela acumulação de placas de gordura 

dentro da parede arterial (Mazo et al., 2001). Pinto (2007) cita Selwyn e 

Braunwald (2005)  referindo que a angina causa um conjunto de sintomas que 

provocam um desconforto na zona torácica, e sintomas como peso, pressão, 

aperto e asfixia. Estes sintomas prolongam-se por 2 a 5 minutos podendo-se 

alastrar para a mandíbula, ombro, dorso, abdómen e membros superiores 

(M.S.), é também possível atacar outras zonas do corpo, mas a ocorrência 

deste acontecimento é raro.  

A angina pode apresentar-se como estável ou instável. Considera-se ser 

estável quando ainda se encontra numa fase crónica, na qual aspetos como a 

frequência, a duração, os fatores precipitantes e de atenuação da dor se 

encontram inalterados por um período de 60 dias. Passa para uma fase aguda 

(angina instável) quando tal não acontece (Kasper et al., 2005). A angina 

instável divide-se em três grupos, a angina em repouso (ocorre com uma 

duração superior a 20 minutos à cerca de 1 semana), a angina de 

aparecimento recente (apresenta-se à pelo menos 2 meses com a classificação 

III segundo a classificação da Sociedade Canadense de Cardiologia), e por 

último a angina em crescimento (na qual a doença está previamente 

diagnosticada, é mais frequente e com uma maior duração) (Campeau, 1976). 
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A prática de EF pode ser preventiva do aparecimento da doença, sendo 

que a prática moderada de 2 horas e 30 minutos distribuídos semanalmente, 

diminui 30% o risco de doença coronária; enquanto o sedentarismo aumenta o 

risco de doença cardíaca Isquémica (Vaz et al., 2005).  

Campeau (1976) apresenta a Escala gradual da Sociedade 

Cardiovascular Canadiana, classificando quatro grupos diferentes de indivíduos 

com angina segundo a tolerância à prática de vários níveis de AF. Na classe I 

considera-se que a AF diária como caminhar e subir escadas não provoca 

angina do peito, ao invés de uma atividade/exercício físico intenso e 

prolongado.  

Os indivíduos que se encontram na classe II já têm uma certa limitação 

no que toca à realização da AF básica/diária. As contraindicações relativas a 

essa atividade para esta classe, nas quais a angina do peito pode despertar 

são: caminhar ou subir escadas rapidamente ou após as refeições, ou no frio, 

ou ao vento, ou sob stress emocional, ou se o fizer apenas depois poucas 

horas de acordar, ou simplesmente caminhar em estradas com grande 

inclinação (subida). A angina também ocorre depois do indivíduo caminhar 

apenas dois quarteirões em plano, ou subir mais do que um lanço de escadas 

num passo normal e sob condições normais.     

Na classe III as limitações nas atividades diárias são maiores, isto é, a 

angina ocorre com menor esforço físico. Esta ocorre simplesmente ao 

caminhar um quarteirão em plano ou somente subir um lance de escadas num 

passo normal e sob condições normais. 

A classe IV é contraindicada em qualquer AF regular, pois este grupo 

não consegue realizar esse tipo de atividade sem desconforto, nestes casos a 

angina de peito pode ocorrer mesmo em repouso.  
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1.4.2.2. Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) 

  

Segundo Silva (2007), o AVC consiste na interrupção da passagem do 

fluxo sanguíneo arterial, pela formação de um coágulo ou pela insuficiente 

pressão de perfusão cerebral, ou ainda pela rutura da parede arterial. Os seus 

sintomas persistem por mais de 24 horas podendo conduzir à morte (WHO, 

1989). Segundo Benedetti et al. (2007), esta é a principal causa de morte no 

nosso país.  

No manual “Steps Stroke” da OMS (WHO, 2006), o AVC divide-se em 

três tipos principais: AVC isquémico; hemorragia intracerebral e hemorragia 

subaracnóide. Considera-se um AVC isquémico quando existe a formação de 

um trombo que fará a interrupção súbita das artérias que irrigam o cérebro. Diz-

se ser uma hemorragia intracerebral quando há sangramento de uma artéria do 

cérebro no tecido cerebral. Por último, entende-se por hemorragia 

subaracnóide, o surgimento de uma hemorragia arterial no espaço entre a 

meninge pia-máter e a aracnóide. 

Os principais fatores de risco de prevalência deste acontecimento 

dividem-se em modificáveis, incluindo hipertensão arterial, fumar, inatividade 

física, alimentação com pouca fruta e vegetais, consumo de álcool excessivo, 

excesso de peso e diabetes, ambientais (fumador passivo), e não modificáveis, 

nomeadamente, idade, sexo e fatores genéticos (WHO, 2006).  

A hipertensão arterial é o principal fator para a ocorrência do AVC, a 

qual através da alteração de hábitos e realização de comportamentos mais 

saudáveis permitem reduzir a prevalência deste fator, diminuindo por 

consequência o aparecimento de doenças cerebrovasculares. À medida que a 

idade aumenta, o cuidado com este fator também deve aumentar, pois a 

hipertensão arterial é mais elevada quando associada à velhice (Mendes & 

Barata, 2008).  

Também é necessário dar especial atenção às pessoas com diabetes 

tipo 1, pois segundo a AHA (2006), estes indivíduos tem um risco aumentado 

de morte por AVC 3 a 4 vezes. 
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A ocorrência de um AVC pode provocar alterações nos diferentes planos 

que compõem o ser humano, no plano físico, psicológico e social (Costa, 

2009). Parte destas alterações evidenciam deficiências no sistema motor, 

visual, sensorial, afetivo, cognitivo e da linguagem (LeBrasseur et al., 2006).  

As deficiências no sistema motor provocadas pelo AVC podem modificar 

bastante o dia-a-dia do indivíduo, pelo facto de incapacitar a execução de 

certos movimentos necessários na realização de uma tarefa básica da vida 

diária (Loewen & Anderson, 1990), no entanto, se houver a prática de AF 

corretamente planeada para este tipo de acidentes, é possível recuperar 

movimentos perdidos, impedidos pela lesão das células que deixaram de 

trabalhar ou que morreram com o AVC (Stokes, 2004).  

A prática de AF neste tipo de doença deve estar implementada como 

prevenção e não como tratamento, pois é possível diminuir o aparecimento e 

desenvolvimento de algumas doenças, que numa fase extrema podem levar ao 

AVC (Costa, 2009). Aliás, no artigo “Heart Disease and Stroke Statistics - 2006 

Update: A Report From the American Heart Association Statistics Committe and 

Stroke Statistics Subcommittee” da AHA (2006), reconhece que a inatividade 

física é um dos grandes fatores de risco para o aparecimento de doenças 

cardiovasculares.  

A prática de AF adequada e regular permite ainda que a pessoas 

portadoras de sequelas de AVC melhorarem a autoestima e o autoconceito, 

devido aos vários sentimentos que a superação da realização de exercícios 

físicos provoca no indivíduo (Costa & Duarte, 2002).  

 

1.4.2.3. Dislipidemia e exercício 

físico 

 

A dislipidemia consiste em alterações negativas ocorridas nos níveis de 

HDL, LDL e triglicerídeos, compondo-se por baixos níveis de HDL, altos de LDL 

e triglicerídeos (Ciolac & Guimarães, 2004). Os valores destas lipoproteínas 

devem apresentar-se nos seguintes valores: colesterol total (VLDL) ˂200mg/dl, 

o LDL ˂100mg/dl, o HDL entre os 35-60mg/dl e os triglicerídeos ˂150mg/dl 
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(ACSM, 2008b). A lipoproteína LDL é a que transporta a maior quantidade de 

colesterol para as células, possibilitando o desenvolvimento da aterosclerose, 

por esta razão as lipoproteínas HDL são bastante importantes, pois tentam 

reverter esse desenvolvimento com a extração do colesterol das células para o 

organismo (Fagherazzi et al., 2008). A redução dos níveis de HDL, associa-se 

ao aumento do risco de ocorrência de eventos coronários (Pozzan et al., 2004), 

uma vez que promove a saída do colesterol das células, possibilitando a 

redistribuição do mesmo para o organismo e então a sua excreção biliar, e 

previne a oxidação de fosfolipídeos originários do colesterol LDL (Stein & Stein, 

1999). Adicionalmente, indivíduos com o IMC elevado, têm uma maior 

prevalência de obtenção de níveis baixos de HDL no perfil lipídico (Fagherazzi 

et al., 2008).  

Os níveis elevados de colesterol proporcionam o desenvolvimento de 

outras doenças, como a hipertensão arterial (Marte & Santos, 2007). A 

dislipidemia é atualmente um dos maiores fatores de risco modificáveis da 

doença arterial coronária (Magalhães et al., 2004). Esta doença, juntamente 

com a hipertensão arterial, obesidade e diabetes são dos principais fatores de 

risco da doença aterosclerótica (Fagherazzi et al., 2008).  

Os benefícios que a prática de EF podia provocar no perfil lipídico é 

desde há várias décadas reconhecido, sendo extensa a investigação nesta 

área, e genericamente os estudos apontam na direção favorável do exercício 

como prevenção e tratamento da dislipidemia (Ciolac & Guimarães, 2004). 

Através da prática regular de AF é possível aumentar o HDL diminuindo os 

triglicerídeos e o LDL, e consequentemente impedir a obstrução das artérias 

por placas de ateroma (Amaral et al., 2007). 

Durstine & Haskell (1994) compararam indivíduos sedentários com 

indivíduos fisicamente ativos, verificando que os indivíduos fisicamente ativos 

apresentaram maiores níveis de HDL e menores níveis de LDL, triglicerídeos e 

VLDL. No entanto, a adoção de uma dieta saudável e a prática de atividade 

física, proporcionam benefícios superiores na manutenção saudável do 

colesterol (Fagherazzi et al., 2008). 
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Relativamente às recomendações, o mesmo autor refere que o exercício 

aeróbio é o que consegue mais benefícios, no entanto o desenvolvimento da 

capacidade de força e flexibilidade também são recomendados.  

Segundo a ACSM (2008b) a melhor forma de controlar os níveis de 

colesterol passa pela prática regular de AF em 5 dias semanais, pelo menos 

durante 30 minutos, acompanhando com uma dieta rica em fibras e baixos 

níveis de gordura saturada.  

 

1.4.2.4. Hipertensão Arterial e 

exercício físico 

 

Esta doença é, em termos gerais, desenvolvida com a adoção de estilos 

de vida modificáveis não saudáveis por tempos prolongados, nomeadamente a 

obesidade, sedentarismo, stress, consumo excessivo de álcool, de tabaco, de 

sal e de gorduras são alguns dos fatores que induzem ao aparecimento de 

hipertensão arterial. No entanto existem indivíduos que pelas suas 

características são mais suscetíveis à doença, como por exemplo, sexo 

masculino e raça negra (Barbosa et al., 2003). De acordo com as VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão Arterial ("VI Diretrizes de Hipertensão", 2010), são 

fatores de risco modificáveis fatores socioeconómicos, a ingestão excessiva de 

sal, excesso de peso e obesidade, o consumo excessivo de álcool e o 

sedentarismo; a idade, sexo, etnia e predisposição genética são fatores de 

risco não modificáveis. 

Relativamente aos fatores socioeconómicos: quanto mais baixo o nível 

socioeconómico maior a prevalência de hipertensão arterial, devido às 

possibilidades que como o próprio nome indica, sociais e económicas do 

indivíduo para conseguir desenvolver um estilo de vida saudável. É 

considerada uma ingestão excessiva de sal quando o consumo é superior a 6 

gramas por dia. Para a classificação de obesidade é considerado um IMC 

saudável entre 18,5 e 24,9 kg/m2, e um perímetro de cintura inferior a 102 cm 

nos homens e 88 cm nas mulheres. Para o consumo excessivo de álcool o 
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limite é de 30 gramas por dia para os homens, e de 15 gramas por dia para as 

mulheres ou indivíduos de baixo peso. 

Com o aumento da idade a pressão arterial tende a aumentar, 

principalmente a elevação dos níveis da pressão sistólica a partir dos 60 anos; 

Para uma idade inferior a 50 anos a maior prevalência da doença está no sexo 

masculino, no entanto a partir dos 60 anos é o sexo feminino que domina a 

prevalência da doença.   

A hipertensão arterial é um importante fator de risco em diversas 

doenças como, doença cerebrovascular, arterial coronária, insuficiência 

cardíaca, insuficiência renal crónica e doença vascular nas extremidades. As VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial ("VI Diretrizes de Hipertensão", 

2010) referem que se deve atuar preventivamente no aparecimento desta 

doença controlando os fatores acima referidos. Apesar de não serem 

apresentados como fatores de risco estas diretrizes recomendam a adoção de 

uma dieta saudável, consumindo fruta, vegetais e alimentos com baixos níveis 

calóricos e com baixo teor de gorduras saturadas e totais, o abandono do 

tabaco e controlo do stress psicoemocional. 

Segundo a versão portuguesa das recomendações de bolso da 

Sociedade Europeia de Cardiologia (Recomendações de 2007 para o 

tratamento da hipertensão arterial, 2007), os níveis de pressão arterial 

classificam-se de acordo com os valores apresentados no quadro 2. 

 
Quadro 2 - Definição e classificação dos níveis de pressão arterial (Mancia et al., 

2007) 

Classificação Pressão sistólica/ pressão diastólica 

Ótima ˂ 120 mmHg / ˂ 80mmHg 
Normal 120 – 129 mmHg / 80 – 84 mmHg 
Normal alta 130 – 139 mmHg / 85 – 89 mmHg 
Hipertensão arterial ≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 

   

O tratamento da hipertensão arterial passa pela terapia farmacológica e 

não-farmacológica, esta segunda opção consiste na adoção de um estilo de 

vida saudável, o qual pode diminuir ou tornar dispensável a necessidade da 

terapia farmacológica (Recomendações de 2007 para o tratamento da 

hipertensão arterial, 2007). Para prevenção das doenças cardiovasculares, é 
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recomendada a prática de atividade física regular que possibilite o dispêndio 

energético ≥ 2000 kcal por semana (Oliveira et al., 2011). 

A inatividade física e baixos níveis de aptidão física estão associados ao 

aumento da pressão arterial, no entanto, a prática de AF proporciona a redução 

de 30 a 40 % da pressão arterial e da ocorrência de eventos cardiovasculares. 

É recomendada a prática de AF aeróbia e de força, apesar dos exercícios 

aeróbios induzirem maiores reduções da pressão arterial (Oliveira et al., 2011). 

A prática de exercício aeróbio deverá ser realizado utilizando 

fundamentalmente os grandes grupos musculares, como marcha rápida ou 

corrida, no mínimo 3 vezes por semana numa intensidade (indicadores como a 

frequência cardíaca e escala de Borg) moderada ou elevada/vigorosa durante 

30 a 60 minutos por dia ou 150 a 300 minutos por semana. A prática de EF a 

intensidades elevadas/vigorosas são aconselhadas somente em indivíduos 

normotensos e após terem efetuado um período de exercício a intensidade 

moderada. Se a aptidão física do indivíduo não permitir realizar o tempo 

pretendido de exercício por dia, é possível dividi-lo em frações de 10 minutos 

ao longo do dia. Antes de iniciar a prática de exercícios de força é aconselhável 

a prática de exercício aeróbio por um período de 8 a 10 semanas. Este tipo de 

treino é recomendado de 2 a 3 vezes semanais, devendo ter um intervalo de 48 

horas entre as sessões de treino. Numa fase inicial a carga aplicada deve ser 

baixa, ˂ 30 % de 1Repitição Máxima (RM), executando 5 a 10 repetições, 

sendo aumentada gradualmente 40 % a 80% de 1RM,entre 6 a 15 repetições 

(Oliveira et al., 2011). 

Indivíduos hipertensos que apresentem valores de pressão arterial em 

repouso ˃ 160 mmHg e/ou ˃ 100 mmHg só devem iniciar a prática de EFdepois 

de iniciarem o tratamento farmacológico, no entanto se a pressão arterial 

estiver ≥ 200 mmHg e/ou ≥ 100 mmHg a prática de EF é contraindicada 

(Oliveira et al., 2011). 
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1.4.2.5. Diabetes e exercício físico 

 

A doença diabetes, caracteriza-se pela incapacidade de o organismo 

utilizar a quantidade de insulina que segrega (Barbosa et al., 2003). Esta 

doença está classificada pela American Diabetes Association em 4 tipos, a 

diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, a diabetes tipo 3 (que diz respeito a outros 

tipos específicos ou associados da diabetes) e a diabetes tipo 4 (gestacional). 

A diabetes tipo 1 caracteriza-se pela destruição das células que produzem 

insulina, sendo necessária a administração de insulina através de injeções, ou 

seja, o tratamento passa pela insulinoterapia absoluta. Neste tipo de diabetes 

os sintomas surgem de forma abrupta. A diabetes tipo 2 é o mais comum e 

caracteriza-se por uma condição insulino-resistente, o organismo produz pouca 

insulina e é resistente à insulina que produz. Nestes doentes os sintomas vão 

surgindo lentamente, podendo até um indivíduo ser portador da doença durante 

bastante tempo sem se aperceber. A diabetes tipo 3 intitula-se de outros tipos 

específicos ou associados, pelo facto de não se enquadrar em nenhum dos 

tipos de diabetes (1, 2 ou 4), este surge por vários fatores, sendo alguns 

desses fatores os defeitos genéticos da função da célula β e na ação da 

insulina, as doenças do pâncreas e endocrinopatias. A diabetes tipo 4 

caracteriza-se por distúrbios no metabolismo da glicose durante a gestação 

desaparecendo geralmente após esse período, sendo que ao contrário dos 

outros tipos de diabetes, este não é crónico (ADA, 2013). A mulher portadora 

deste tipo de diabetes deve ser orientada para a adoção de um estilo saudável, 

tanto durante como após a gravidez (Dullius, 2007). 

Os principais fatores que contribuem para o aparecimento desta doença 

são, a obesidade, influência genética, idade superior a 40 anos, stress físico ou 

emocional, inatividade física e dieta inadequada (Barbosa et al., 2003). Dullius 

(2007) considera que para além dos fatores já referidos, a toma de 

medicamentos hiperglicemiantes ou diabetogénicos também podem contribuir 

para o aparecimento da diabetes.   

Os portadores desta doença manifestam vários sintomas, entre eles, a 

poliúria, polidipsia, polifagia, fadiga intensa, peso nos membros inferiores (M.I.), 
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dificuldades de cicatrização, visão turba ou embaçada, infeções frequentes e 

prurido vaginal. Outra característica que está intimamente ligada ao 

aparecimento desta doença é a perda ou ganho abrupto de peso corporal. No 

entanto, se esta doença estiver controlada, o indivíduo não apresenta sintomas 

(Dullius, 2007).  

A ausência de um tratamento adequado a esta patologia pode conduzir 

a problemas graves na saúde do indivíduo. Nestes casos surgem complicações 

no funcionamento de vários órgãos e tecidos, sendo as complicações mais 

comuns denominadas de neuropatia (doença dos nervos), nefropatia (doença 

dos rins), retinopatia (doença dos olhos) (ACSM, 2008a), cardiopatias, 

isquemias e hipertensão (Dullius, 2007).   

Para além dos possíveis sintomas que permitem pensar na existência da 

diabetes num indivíduo, é através da observação dos valores da glicemia que é 

possível verificar se o indivíduo é portador de diabetes. Os valores de 

referência da glicemia em jejum ou pós-prandial estão descritos no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Definição e classificação dos níveis de glicemia (Dullius, 2007) 

Jejum Pós-prandial 

Hipoglicemia ≤ 69 mg/dl Hipoglicemia ≤ 69 mg/dl 

Valores normais ≥ 70 - ≤ 99 mg/dl Valores normais ≥ 70 - ≤ 139 mg/dl 

Pré-diabetes ≥ 100 - ≤ 125 mg/dl Pré-diabetes ≥ 140 mg/dl - ≤ 
199 mg/dl 

Diabetes ≥ 126 mg/dl Diabetes ≥ 200 mg/dl 

 

Dullius (2007) refere que o tratamento da diabetes se baseia na boa 

aplicação de seis fatores fundamentais: manter uma alimentação saudável, 

realizar AF adequada, proceder a um acompanhamento psicossocial, tomar a 

medicação se necessária, e realizar um conjunto de procedimentos que se 

intitulam de autocuidados, nestes procedimentos incluem-se a monitoração da 

glicemia. 
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Mais uma vez se verifica que a prática de AF associada ao tratamento 

de uma doença, é um bem essencial.   

Dullius (2007) faz referência a vários autores afirmando que a prática de 

EF permite aumentar a permeabilidade da membrana citoplasmática aos 

glicotransportadores GLUT-4, e assim aumentar a capacidade de captação de 

glicose. Em indivíduos portadores de diabetes a prática regular e constante de 

EF é fundamental pelos benefícios a curto prazo (efeito agudo) que esta 

proporciona, permitindo manter os níveis desejáveis de glicemia no sangue por 

um período de 48h.  

O mesmo autor através de uma vasta pesquisa e baseando-se em 

diversos autores, também refere que sendo um indivíduo portador de diabetes 

mas ativo, a probabilidade de surgirem complicações típicas da doença é 

menor, pelo controlo da glicemia, da pressão arterial e do aumento da 

circulação sanguínea periférica que a prática de EF proporciona. 

A prática de AF que desenvolva a componente aeróbia é a mais 

apropriada para diabéticos, principalmente do tipo 2, pois atua positivamente 

em complicações que estão intimamente ligadas a esta população, como a 

hipertensão arterial, problemas microvasculares e neuropáticos (Peterson et 

al., 1980). Exercícios de resistência, força e flexibilidade devem estar incluídos 

num programa de treino para diabéticos, pois aumenta a captação de glicose 

pelas células, proporciona uma melhor utilização de glicose pelos músculos, 

aumenta a sensibilidade à insulina e a tolerância à glicose (ACSM, 2008a).O 

desenvolvimento da flexibilidade em diabéticos também é bastante importante 

devido ao endurecimento articular acelerado causado pela doença (Abadallah, 

2002). No que diz respeito ao treino de força, este deve ser desenvolvido com 

cargas leves e executando 12 a 15 repetições, realizando de 8 a 10 tipos de 

exercícios para grandes grupos musculares, com uma frequência de 2 a 3 

vezes semanais (Colberg & Swain, 2000). No entanto, todas as outras 

componentes do EF devem também ser desenvolvidas (Abadallah, 2002). 
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1.4.3. Doenças ósseas 

 

Os ossos são constituídos por carbonato de cálcio e fosfato de cálcio, 

colagénio e água. O osso tem a capacidade de se regenerar, estando 

constantemente em renovação, devido ao processo de remodelação óssea 

conseguida através das células osteoclastos e osteoblastos. Os osteoclastos 

são responsáveis pela reabsorção óssea, libertando cálcio dos ossos para a 

corrente sanguínea, por sua vez os osteoblastos compõem esta perda de 

cálcio nos ossos fazendo a inversão do processo dos osteoclastos, ou seja, a 

formação óssea. Este processo só é possível através da pressão exercida nos 

ossos. Os ossos dividem-se em dois tipos de tecido ósseo: os corticais 

(compacto) que se caracterizam por ser a parte mais densa, e os trabeculares 

(esponjoso) que são a parte esponjosa (Foundation, 2013).  

São várias as doenças ósseas metabólicas, no entanto a Sociedade 

Portuguesa de Doenças Ósseas Metabólicas destaca a osteoporose, 

osteomalacia, osteogénese imperfeita e doença de Paget como as mais 

frequentes (SPODOM, 2009). 

 

1.4.3.1. Osteoporose e exercício 

físico 

 

A osteoporose é uma doença por vezes silenciosa pela dificuldade em 

se detetar antes do aparecimento dos sintomas, como fraturas ou dores. A 

osteoporose caracteriza-se pela perda progressiva da DMO e pelas 

modificações no tecido ósseo esponjoso, tornando o osso mais frágil e propicio 

a fraturas (Civinski et al., 2011). As fraturas mais comuns ocorrem nas 

vértebras, punhos e colo do fémur (Cummings & Melton, 2002). 

Esta doença classifica-se em primária e secundária, a primeira opção 

ocorre quando a perda de massa óssea se deve ao próprio processo de 

envelhecimento; a segunda opção (osteoporose secundária) caracteriza-se por 

ser originada pela ingestão de medicamentos ou por doenças como má 
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absorção ("Management of osteoporosis in postmenopausal women: 2010 

position statement of The North American Menopause Society", 2010). 

O processo de remodelação óssea sofre grandes alterações a partir da 

menopausa ou da entrada na velhice ("Management of osteoporosis in 

postmenopausal women: 2010 position statement of The North American 

Menopause Society", 2010). Os primeiros anos da menopausa é um período de 

grande aumento de reabsorção óssea, devido à perda de produção de 

estrogénio, o qual de todos as hormonas é o que mais afeta a manutenção da 

saúde óssea (Frenkel et al., 2010). A perda de DMO deve-se também ao 

desequilíbrio da ação dos osteoclastos e osteoblastos, pois os osteoblastos 

não conseguem preencher as cavidades deixadas pelos osteoclastos, afetando 

assim o processo de remodelação óssea (Jilka, 2003). A aceleração da 

atividade dos osteoclastos deve-se principalmente ao aparecimento da 

menopausa e à utilização de glicocorticóides, o que torna o osso mais frágil e 

propício à fratura (Rosen & Bouxsein, 2006). A perda de massa óssea 

trabecular começa a diminuir logo após a terceira década, ao invés da massa 

óssea cortical que até aos 50 anos de vida aumenta ou estabiliza (Kohrt et al., 

2004). 

Costa-Paiva et al. (2003) refere que são fatores de risco da osteoporose 

a idade, sexo, a menopausa, constituição corporal magra, etnia caucasiana e 

asiática, fatores genéticos, dieta não saudável, doença, tabagismo e 

sedentarismo.  

A prevenção e tratamento desta doença passa pela adoção de um estilo 

de vida saudável, que inclui uma dieta equilibrada, com a ingestão de alimentos 

ricos em cálcio e vitamina D ("Management of osteoporosis in postmenopausal 

women: 2010 position statement of The North American Menopause Society", 

2010), a qual também se consegue através da exposição solar (Santos & 

Borges, 2010), diminuição do consumo de álcool, rescisão do consumo de 

tabaco, praticar exercício adequado e prevenir as quedas ("Management of 

osteoporosis in postmenopausal women: 2010 position statement of The North 

American Menopause Society", 2010). A prevenção do aparecimento desta 

doença pode e deve ser iniciada na infância, pois os ganhos conseguidos na 
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massa óssea enquanto criança são mantidos na vida adulta, o que incute a 

prática de AF desde cedo. Apesar da massa óssea conseguida em criança se 

manter na vida adulta, com o avançar da idade vai sofrendo alterações, como a 

perda de DMO, no entanto a prática regular de AF por si só atenua essa perda 

e reduz o risco de fratura (Kohrt et al., 2004). Também as fraturas ocorridas em 

criança podem contribuir para o aparecimento de osteoporose, pelo facto de 

provocar alterações na composição corporal e estrutura óssea (Rosen & 

Bouxsein, 2006).  

Indivíduos com diabetes tipo 1 e tipo 2 tendem a ter uma baixa DMO, e 

portanto um maior risco de fratura. O aumento da adiposidade, a resistência à 

insulina, os efeitos do tratamento com tiazolidinedionas e a utilização de 

glicocorticóides estão associados a uma maior predisposição para uma baixa 

DMO e uma maior acumulação de gordura, o que aumenta o risco de fratura. A 

terapia farmacológica por si só não é suficiente para o controlo da osteoporose, 

com o aumento da idade surgem várias alterações, como o desenvolvimento 

da sarcopenia, diminui a prática de atividade física e o número de fibras tipo 2, 

estas mudanças podem induzir ao enfraquecimento do osso e aumentar as 

fraturas. Com a terapia farmacológica é possível aumentar a massa óssea, 

mas somente a prática de AF proporciona o aumento da massa óssea e da 

força muscular e a redução do risco de quedas (Sinaki et al., 2010). (Kohrt et 

al., 2004) apresenta duas estratégias para tornar o osso mais resistente a 

fraturas, que consiste em aumentar o ganho de DMO nos primeiros 30 anos de 

vida, e tentar atenuar a perda de DMO que surge com o envelhecimento.  

Grande parte das fraturas que ocorrem no osso são relacionadas com as 

quedas, logo para diminuir o risco de fraturas, é tão importante o aumento da 

massa óssea quanto a prevenção de quedas. As quedas estão associadas a 

vários fatores, fatores extrínsecos e intrínsecos, ou seja quedas causadas pelo 

meio envolvente ou pela condição músculo-esquelético e neuromuscular. A 

prática de exercício para fortalecimento muscular com suplementação de cálcio 

e de vitamina D proporcionam o aumento significativo da função muscular, 

ajudando assim a reduzir o risco de quedas (Sinaki et al., 2010). 
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Um programa de EF para pessoas osteoporóticas deve incluir o 

desenvolvimento de força, equilíbrio, flexibilidade e resistência. No entanto o 

treino de coordenação dos M.I. também é bastante importante, pois com o 

avançar da idade vai aumentando a dificuldade no andar, tornando maior o 

risco de quedas. A prática de tai chi pode proporcionar benefícios na 

coordenação, equilíbrio, flexibilidade e então reduzir o risco de quedas (Sinaki 

et al., 2010). 

Se o objetivo é preservar a saúde óssea, Kohrt et al. (2004) recomenda 

a prática de atividades de resistência, como subir e descer escadas, jogging ou 

caminhada intercalando com jogging, atividades que proporcionem a execução 

de saltos e a realização de exercícios de força. Os exercícios que compõem 

este programa devem ser executados a intensidades moderadas/altas, 

combinando as atividades de resistência, salto e força durante 30 a 60 minutos. 

A capacidade de resistência deve ser desenvolvida de 3 a 5 vezes semanais, e 

a capacidade de força de 2 a 3 vezes por semana. O mesmo autor considera 

ser também importante o desenvolvimento da capacidade de equilíbrio, pela 

ligação desta ao risco de quedas.  

Cunha et al. (2007) apresentam vários estudos onde se obtiveram 

resultados significativamente positivos quanto ao ganho de DMO em treinos de 

força, no geral os programas de treino tiveram uma duração de um ano, 

desenvolvidos de 2 a 3 vezes semanais, com uma carga entre os 75-85% do 

RM, realizando 3 séries de 6 a 10 repetições. No entanto, como em todo o 

treino, deve haver um aumento progressivo da carga. 

Um programa de EF para este tipo de doença deve ter em atenção três 

princípios, o da especificidade (expor a adaptação no local especifico que se 

pretende), da sobrecarga (aumentar progressivamente a carga), e da 

reversibilidade (o treino deve ser continuo e progressivo, pois se for 

descontinuado ou não progressivo não produzirá alterações positivas) (Kohrt et 

al., 2004). 

As atividades que proporcionam ganhos maiores de massa óssea são as 

de alto impacto, no entanto é necessário ter bastante atenção no tipo e 
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intensidade do exercício a aplicar ao idoso em questão, realizando sempre os 

exercícios em segurança (Kohrt et al., 2004). 

Na globalidade, um programa de treino direcionado à pessoa idosa, que 

vise a estimulação da força e da resistência, pretende promover uma melhor 

qualidade de vida (Civinski et al., 2011). 

1.4.4. Outras doenças 
 

A descrição sobre a patologia que se apresenta no item seguinte, não se 

deve como referido inicialmente à quantidade de alunos das diferentes 

realidades em que trabalhamos que possuem esta doença, mas por interesse 

pessoal. A minha avó paterna, hoje já falecida à cerca de 1 ano, viveu o seu 

último ano e meio na minha residência. Salvo raras exceções é óbvio que todos 

os nossos familiares são de grande importância e conforme a proximidade vai 

aumentando o carinho e preocupação pelo mesmo, confesso que esta situação 

se passou comigo relativamente à minha avó. Foi durante o período de tempo 

em que ela viveu em minha casa que se descobriu que tinha um 

adenocarcinoma ulcerado de tipo intestinal do estômago, o qual progrediu 

devido à presença inicial de uma úlcera péptica. Andou em tratamento, realizou 

várias transfusões sanguíneas, pois apesar da sua idade (77 anos) tinha 

anemia, foi precisamente durante o tratamento de quimioterapia que faleceu, 

um simples movimento de flexão da anca e curvatura da coluna fez com que 

tudo se espalhasse e ditasse a sua morte, ainda foi executada uma cirurgia 

mas devido à sua idade e à já diminuída capacidade de cicatrização, faleceu.  

Por esta razão faço aqui uma pequena descrição sobre esta doença.         

1.4.4.1. Úlceras Pépticas e exercício 

físico 

 

A úlcera péptica é considerada uma dispepsia orgânica, pois os 

sintomas tidos pelo indivíduo, devem-se à presença de uma doença orgânica 

como a úlcera péptica (Neto, 2009).  

Martins et al. (2002) cita (Friedman & Peterson, 1998), referindo que 

esta doença consiste na incapacidade dos fatores defensivos da mucosa 
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protegerem o epitélio dos efeitos corrosivos do ácido e da pepsina, 

desenvolvendo-se na presença de gastrite crónica superficial ou atrófica. A 

lesão da mucosa é num grande número de pacientes, causada pela ingestão 

de medicamentos anti-inflamatórios, pela diminuição da produção de muco, 

bicarbonato e prostaglandinas, e pela diminuição da resistência da mucosa que 

a utilização deste tipo de medicamentos provoca (Neto, 2009). O consumo de 

anti-inflamatórios não esteróides é um grande fator de risco no 

desenvolvimento de úlceras pépticas e erosões gastroduodenais. Este tipo de 

fármacos aumentam cerca de 4 a 5 vezes a probabilidade de prevalência de 

complicações gastrointestinais, o qual tem tendência a aumentar quando o 

indivíduo é idoso ou já teve alguma úlcera péptica (Couto et al., 2010). O 

consumo destes fármacos e a bactéria Helicobacter pylori são fatores de risco 

independentes no desenvolvimento desta doença (Charrua, 2010). Na pessoa 

idosa, o próprio processo de envelhecimento torna os fatores de defesa da 

mucosa mais débeis, e assim mais suscetível ao aparecimento de úlceras 

gástricas (Schroeter et al., 2008).  

A úlcera péptica pode ser primária ou secundária, a primeira opção 

associasse à presença desta doença devido a fatores infeciosos, pela bactéria 

Helicobacter pylori, no entanto pode ser considerada secundária, quando o 

causador da doença não foi a bactéria, mas sim os fatores próprios do 

desenvolvimento da mesma (Bittencourt et al., 2006). Ambientes cujo os níveis 

social e econômico são reduzidos, onde prevalecem baixas condições de 

higiene, aglomeração nas moradias e ausência ou deficiência de saneamento 

básico, favorecem a presença da bactéria Helicobacter pylori (Bittencourt et al., 

2006). 

Martins et al. (2002) refere que o estilo de vida adotado pelo indivíduo, 

como exposição a ambientes de stress, o consumo frequente de álcool, de 

fumo, de medicamentos e uma dieta rica em sal e gorduras, pobre em fibras e 

antioxidantes, podem aumentar a prevalência de úlceras pépticas. Aliás em 

dois estudos referidos por este autor, o sexo masculino têm uma maior 

prevalência desta doença, o qual se explica por este estar mais associado a 

estes ambientes. Outro fator de risco é o avançar da idade, a partir dos 50 anos 
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existe uma maior prevalência de sintomas dispépticos, devido à presença de 

doenças orgânicas como as úlceras pépticas (Neto, 2009). O mesmo autor 

refere que a presença de plenitude pós-prandial, saciedade precoce, dor 

epigástrica ou sensação de queimação, por um período superior a 4 semanas, 

e não estando estes sintomas relacionados com a prática de atividade física, 

são considerados sintomas dispépticos.  

Estudos corroboram a existência de uma ligação inversa entre a prática 

de EF e o aparecimento de doenças do foro gastrointestinal (Peters et al., 

2001). No entanto, o tipo e intensidade de exercício aplicado ao indivíduo 

proporcionam alterações do trato gastrointestinal superior (duodeno, esófago e 

estômago), sobretudo quando o exercício provoca tensão excessiva nos 

músculos abdominais (Simões, 2011). O exercício quando realizado nestas 

condições pode retardar o esvaziamento gástrico, diminuir a motilidade 

gástrica, aumentando assim a acidez na mucosa (Schroeter et al., 2008).  

Assim, o papel do exercício parece ser unicamente preventivo, uma vez 

que o tratamento desta doença não envolve a prática de AF, centrando-se no 

consumo de fármacos que diminuem os sintomas e promovem a cicatrização 

da mucosa, através da neutralização do ácido gástrico, da redução da 

secreção ácida estomacal e citoproteção (Schroeter et al., 2008). 

A ACSM recomenda que os idosos com idades mais avançadas não 

pratiquem 150 minutos de atividade aeróbia de intensidade moderada, tendo 

em conta as suas possíveis doenças crónicas (ACSM, 2009a), isto é, cada 

idoso deve realizar o exercício com uma duração e a intensidades benéficas 

para a sua saúde.  

 

2. Benefícios da atividade/exercício físico na Terceira Idade 

 

Este capítulo surge como uma continuação do capítulo anterior (patologias 

e a atividade/exercício físico), apresentando os diversos benefícios que a 

prática de atividade/exercício físico podem proporcionar. 

O ano de 1953 foi pioneiro e importantíssimo na relação positiva 

estabelecida entre o exercício e a saúde (prevenção de doenças), através da 
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publicação do artigo de Morris e colaboradores (Nahas & Garcia, 2010), que 

avaliou um conjunto de motoristas sedentários e condutores ativos de 

transportes coletivos, que teve como objetivo verificar a prevalência de doença 

coronária nesses dois tipos de condutores (Shiroma & Lee, 2010).   

Pessoas fisicamente ativas têm um menor risco de mortalidade 

comparativamente aos sedentários. No entanto a prática de AF que seja livre 

de intensidade leve e a prática de outras atividade inferior a 3 vezes semanais 

estão associadas a um futuro com dificuldades na mobilidade (Matsudo, 2009). 

A ACSM (2009a) considera que prática regular de AF pode ser o único fator 

que permite exercer uma influencia positiva no sistema fisiológico, nos fatores 

de risco de doenças cardiovasculares, na saúde mental e integração social. 

A prática regular de AF proporciona benefícios nos diversos aspetos que 

compõem o ciclo de vida do ser humano. Permite melhoras nas medidas 

antropométricas, alterações metabólicas, cognitivas e psicossociais, reduz a 

prevalência de quedas aspeto concomitante da 3ª idade, e tem um efeito 

terapêutico em diversas doenças. Apesar da atividade física não proporcionar o 

cessamento do envelhecimento biológico, é no entanto possível com a prática 

de EF regular, minimizar os efeitos do envelhecimento psicológico, cognitivo e 

fisiológico, retardar o aparecimento e a progressão de doenças crónicas e a 

incapacidade funcional (ACSM, 2009a). No quadro 4 estão apresentados 

alguns dos vários efeitos benéficos que a prática regular de AF proporciona, 

dos quais ainda não foram citados anteriormente:  

 

Quadro 4 - Efeitos da prática regular de atividade física Nelson et al. (2007) 

 Benefícios 

Antropométricos  Manutenção ou diminuição da gordura corporal; 
 Manutenção ou aumento da massa e força muscular.  

Metabólicos  Aumento do volume de sangue, da resistência física 
e da ventilação pulmonar; 

 
 Diminuição do risco de prevalência de cancro do 

cólon e cancro do útero. 

Cognitivos e 
psicossociais  

 Melhora auto-conceito, auto-estima e humor; 
 Prevenção ou retardo da diminuição das funções 

cognitivas; 
 Diminuição do risco de stress, ansiedade e 

depressão. 
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Quedas  Aumento da força muscular dos M.I. e coluna 
vertebral; 

 Melhora o tempo de reação, sinergia motora das 
reações posturais, mobilidade e flexibilidade. 

Terapêutico   
 Efeitos no tratamento de osteoartrite, claudicação e 

doença pulmonar obstrutiva crónica; 
  Efeitos no tratamento de algumas doenças 

cognitivas e psicossociais.  

 

Almeida & Rodrigues (2008) cita Freitas (2003), dividem os benefícios da 

AF em três partes, referindo que esses benefícios são de carater biológico, 

psicológico e social. Este autor, compreende que os benefícios biológicos 

abrangem alterações esqueléticas como promoção da remodelação do tecido 

ósseo, musculo-articulares como o aumento da massa muscular, do tecido 

conjuntivo elástico, tendões, ligamentos e cápsula articular, e 

cardiorrespiratórias como a redução da hipertensão arterial. Nos benefícios 

psicológicos, este autor faz uma ligação das alterações físicas conseguidas 

com a prática de exercício, com o bem-estar psicológico, aumentando o 

autoconceito e a afetividade do idoso. Quanto aos benefícios sociais, é citado 

que a prática de atividade física em grupo proporciona grandes benefícios 

nesse ponto, pois existe uma socialização que se baseia na troca de 

experiências.  

 A ACSM (2009a) refere que para além das doenças já referidas, a prática 

de AF pode auxiliar no tratamento e gestão da doença cardíaca coronária, 

doença vascular periférica, demência, insuficiência cardíaca congestiva, 

síncope, dor nas costas e constipação. 

A prática regular de EF que permita desenvolver as diferentes componentes 

da aptidão física possibilita obter estes diversos benefícios. Cada componente 

da aptidão física, como a capacidade aeróbia, força, composição corporal, 

flexibilidade e capacidade neuromotora têm influencia no estado de saúde do 

indivíduo (ACSM, 2011). Com o avançar da idade uma das perdas 

percecionadas é a diminuição da força dos M.I., este aspeto pode ser o 

principal fator na prevalência de quedas existente entre as pessoas idosas 

(Gardner et al., 2001). É fundamental para a funcionalidade do idoso a 

manutenção da capacidade de força, pois esta mostra-se essencial nas tarefas 
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diárias, como carregar sacos das compras e subir escadas (Farinatti, 2008), 

previne a instabilidade articular e o aparecimento de osteoporose (DiPietro, 

2001), proporcionando a manutenção ou aumento da massa óssea (ACSM, 

2010), mantem a potência aeróbia (Ades et al., 2003), reduz o risco de doenças 

cardíacas (ACSM, 2009b), mantem os níveis lipídicos controlados (ACSM, 

2009a), previne o aparecimento de diabetes e cancro do cólon, estimula a 

perda de peso, melhora a capacidade motora, induz ao bem-estar psicológico 

(ACSM, 2009b), permite também manter ou aumentar a integridade dos 

tendões e a quantidade de massa magra (ACSM, 2010) e diminui a gordura 

corporal total (ACSM, 2009a). Um bom nível de potência muscular é 

fundamental para o equilíbrio e para a marcha (Farinatti, 2008). A capacidade 

cardiorrespiratória também é bastante importante para a independência do 

idoso, devido à relação existente com a produção de energia necessária nos 

processos metabólicos (Farinatti, 2008). O treino de resistência aeróbia a 

intensidades moderadas, proporciona uma menor subida da pressão arterial 

que se constata durante o exercício submáximo, melhora a capacidade de 

absorção de oxigénio nos grupos musculares treinados, induz efeitos 

cardioprotetores, reduzindo os triglicerídeos e aumentando o HDL, reduz a 

rigidez das artérias, melhora o endotélio vascular e os barorrecetores, também 

diminui a gordura corporal total, tendo efeitos significativos na perda de massa 

gorda na região do abdómen, permite melhorar o controlo da glicemia em 

repouso, pode neutralizar as perdas de DMO, diminuindo assim o risco de 

fratura. No entanto, a prática desta capacidade a intensidades mais elevadas 

permitem obter resultados mais significativos no que diz respeito à DMO 

(ACSM, 2009a). O mesmo autor considera que o desenvolvimento desta 

capacidade também está associado a benefícios psíquicos, como diminuição 

do risco de depressão e ansiedade.  

A flexibilidade também tem um papel fundamental na capacidade do 

indivíduo realizar as atividades da vida diária, pois proporciona uma maior 

mobilidade das articulações (ACSM, 2010). 
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O treino multicomponete que englobe o desenvolvimento da capacidade de 

equilíbrio, força, flexibilidade e resistência (através da caminhada), permitem 

reduzir a prevalência de quedas (ACSM, 2009a). 

   

3. Prescrição de exercício físico para idosos 

 

Quando existe a intenção de um profissional de educação física em aplicar 

exercícios a determinado grupo de trabalho, é necessário depois de conhecer 

esse grupo, sabendo quais as suas restrições e capacidade funcional, efetuar 

um planeamento bem estruturado, baseando-se em boas referencias literárias. 

Este capítulo refere a prescrição de exercícios que são recomendados 

precisamente para a população em trabalho (idosos), referindo a intensidade, 

duração e frequência com que cada capacidade deve ser desenvolvida na 

terceira idade.   

A prática num programa de EF regular é essencial para reduzir ou prevenir 

declínios associados ao envelhecimento. É aconselhado o desenvolvimento da 

capacidade de resistência aeróbia, força, flexibilidade, equilíbrio, esta 

capacidade é essencial para idosos com prevalência de quedas ou com 

problemas de mobilidade (ACSM, 2009a), e o desenvolvimento da aptidão 

neuromuscular (ACSM, 2010). 

No desenvolvimento de qualquer capacidade, é fundamental a existência 

do coeficiente dose-resposta, ou seja, a aplicação da carga desejada em cada 

aula (Farinatti, 2008).  

A ACSM (2009a), recomenda a prática de 150 minutos semanais de AF, no 

entanto quanto maior a duração, frequência e intensidade maiores são os 

benefícios. Apesar desta recomendação, também alertam que os idosos mais 

velhos não podem fazer mais de 150 minutos semanais de atividade aeróbia a 

uma intensidade moderada. Quando as limitações funcionais já não permitem 

realizar os 150 minutos semanais, o idoso deve da mesma forma, ser 

fisicamente ativo, conforme as suas limitações o permitirem.  

As diferentes capacidades da aptidão física acartam várias ligações entre 

elas, sendo que o desenvolvimento de uma será influenciada pelo estado 
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funcional de outras capacidades. Como por exemplo, as capacidades de 

coordenação e equilíbrio dependem do nível de flexibilidade e da capacidade 

de aplicação da força muscular (Farinatti, 2008).  

Um programa de treino para pessoas idosas deve seguir as 

recomendações:  

Resistência aeróbia: deve ser desenvolvida a intensidades moderadas, 

durante 30 a 60 minutos diários, ou se a aptidão do idoso não o permitir, pode 

dividi-lo em parcelas de 10 minutos que totalizem pelo menos os 30 minutos 

diários e os 150 ou 300 minutos semanais. Também é possível realizar 

exercícios aeróbios de intensidade vigorosa durante pelo menos 20 a 30 

minutos diários que totalizem 75 ou 150 minutos semanais. A caminhada é a 

atividade mais usada por esta população para o desenvolvimento da 

resistência aeróbia (ACSM, 2009a). 

Força muscular: esta capacidade deve ser treinada pelo menos 2 vezes por 

semana, a intensidade moderada ou vigorosa, efetuando o aumento 

progressivo de carga realizando 8 a 12 repetições por cada 8 a 10 exercícios 

que envolvam grandes grupos musculares (ACSM, 2009a). O ACSM (2009b) 

refere que nos programas de treino de força deve-se ter especial atenção à 

variação de exercícios, à sobrecarga gradual, à recuperação e stress induzido 

no indivíduo e à especificidade. 

Flexibilidade: Assim como o trabalho de força muscular, a flexibilidade deve 

ser treinada pelo menos 2 vezes semanais, executando alongamentos 

estáticos (ACSM, 2009a) durante 10 a 30 segundos para cada grupo muscular, 

no entanto para melhores benefícios de 30 a 60 segundos (ACSM, 2011), 

repetindo cada exercício de 2 a 4 vezes (ACSM, 2011). 

Neuromuscular: O treino neuromuscular inclui exercícios de equilíbrio, 

agilidade, proprioceção (ACSM, 2010) e coordenação (ACSM, 2011). Este tipo 

de exercícios conseguem ser desenvolvidos em atividades como o tai chi, 

pilates e yoga (ACSM, 2010). O treino de equilíbrio deve ser desenvolvido com 

o aumento progressivo da dificuldade postural, reduzindo, da mesma forma, a 

base de apoio, passando posteriormente para a execução de movimentos 

dinâmicos. O aumento da dificuldade do exercício deve ter em conta as 
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limitações de cada idoso (ACSM, 2009a). O trabalho neuromuscular deve ser 

desenvolvido pelo menos de 2 a 3 vezes semanais (ACSM, 2010). 

 

4. Idosos Institucionalizados e não institucionalizados 

 

Com o avançar da idade surgem complicações a nível funcional, o idoso 

tem cada vez mais dificuldades para concretizar as suas tarefas diárias. No 

entanto, em Portugal mais de metade da população idosa reside sozinho numa 

habitação ou com pessoas da mesma idade (Censos, 2012), ou seja, apesar 

da dependência que se vê acumulativa com o envelhecimento, grande parte da 

população idosa portuguesa vive sem a “supervisão” de uma pessoa mais nova 

capaz de o auxiliar.  

Apesar desta ideologia, também é certo que o número de população 

idosa (acima dos 80 anos) que vive em instituições aumentou, em contrapartida 

e corroborando com a afirmação anterior, a quantidade de idosos 

institucionalizados com idades entre os 65 e 79 anos diminuiu (Censos, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Percentagem da população residente por estrutura etária e 
por sexo em 2001 e 2011 (Censos 2012) 
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A população idosa institucionalizada tende a aumentar, no entanto a 

presença dos idosos nestas casas leva-os a serem mais inativos, pois grande 

parte do trabalho diário que estes teriam em suas casas é executado por outras 

pessoas (Henry et al., 2001). Assim a capacidade funcional desta população 

diminui mais intensamente do que nos idosos que vivem em suas casas, não 

sendo privados da realização das tarefas diárias que contribuem para a 

manutenção dos bons níveis de saúde e autonomia (Henry et al., 2001). Os 

mesmos autores consideram que idosos institucionalizados são menos ativos 

do que os não institucionalizados, no entanto, três das razões para os idosos 

viverem em instituições são a existência de quedas ou doenças súbitas, 

incapacidade dos familiares lhes prestarem cuidados e a necessidade de 

especialistas de saúde (Jett et al., 1996). Desde logo, estes fatores transmitem 

que os idosos que escolhem residir numa instituição têm à partida um baixo 

nível de capacidade funcional, insuficiente para realizar as tarefas diárias, ou 

seja, supostamente a população que escolhe viver numa instituição é menos 

ativa, na sua grande maioria por incapacidade.   

Apesar da probabilidade dos idosos institucionalizados se tornarem 

fisicamente menos ativos, Lopes (2012) considera que estes têm benefícios 

noutros campos como uma melhor alimentação, mais cuidados médicos e 

interação social. A prática de EF é fundamental para que seja possível atenuar 

as incapacidades e limitações dos idosos institucionalizados, tornando-os mais 

independentes nas suas tarefas diárias e com maior autoestima (Gallon & 

Gomes, 2011). Contudo, Lopes (2012) refere que na maioria dos casos quer os 

idosos institucionalizados quer os não institucionalizados preferem viver em 

suas casas. 

Russo (2008) através de um estudo realizado por Paúl em 1992 e 1997, 

refere que os idosos institucionalizados tendem a sentir-se mais sozinhos e 

insatisfeitos, no entanto pelas valências prestadas pela instituição, vivem com 

atitudes mais positivas face ao envelhecimento, enquanto que os idosos não 

institucionalizados vivem num reduzido bem-estar psicológico. 

A depressão é uma doença psicológica que se verifica em grande parte dos 

casos na velhice, por fatores como as alterações físicas e funcionais que 
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surgem nesta etapa da vida. Os idosos institucionalizados têm níveis de 

depressão superiores quando comparados com idosos que participam em 

Centros de dia e idosos não institucionalizados (Russo, 2008).  

O aparecimento da depressão está associado aos níveis de autonomia do 

idoso, Russo (2008) refere que os idosos mais autónomos são os que 

apresentam níveis mais baixos de depressão. 

Lopes (2012) refere que também o contacto do idoso com os seus 

familiares, amigos e vizinhos é maior quando este vive na comunidade, a 

entrada para a instituição reduz estes laços. No entanto, uma instituição tem 

um papel primordial na socialização dos seus utentes, promovendo o convívio 

entre eles o que pode ser entendido como fatores de sobrevivência e felicidade 

(Júnior & Tavares, 2005). 

Russo (2008) considera que os idosos que vivem em comunidade têm 

melhores índices de autonomia, seguindo-se os idosos que frequentam o 

centro de dia e por último os idosos que vivem na instituição. Os bons níveis de 

autonomia das pessoas que vivem em comunidade permite-lhes ter a 

capacidade de executar as diferentes tarefas da vida diária, promovendo um 

maior bem-estar.    

O decréscimo da força, agilidade, flexibilidade e coordenação (aptidão 

física) associa-se ao aumento da incapacidade funcional (Zago & Gobbi, 2003). 

O próprio processo de envelhecimento por si só conduz à diminuição da 

capacidade funcional, contudo esta debilidade denota-se ser maior nos idosos 

institucionalizados (Christensen et al., 2006), pois existe um nível elevado de 

sedentarismo nesta população (Gallon & Gomes, 2011). 
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B. Caracterização Geral do Estágio  

 

1. Grupo “luz” 

1.1. Caracterização do espaço 

 

Este centro surgiu em 1980, na Freguesia de Paranhos, sendo que 

somente em 1982 iniciou em termos legais o seu trabalho. O centro tem como 

objetivo principal beneficiar os mais necessitados, tanto a nível económico 

como social. Inicialmente esta instituição abriu portas somente às pessoas 

idosas, desenvolvendo unicamente a atividade de convívio desta faixa etária. 

Hoje em dia, esta paróquia é constituída por cinco áreas distintas que permitem 

a organização e funcionamento da mesma. A área administrativa é a base que 

permite o funcionamento de todas as valências encarregues a esta paróquia, 

tendo como funções desenvolver relações entre as instituições e desempenhar 

todo o trabalho de secretaria, sendo responsável por todos os procedimentos 

necessários à contabilidade, recursos humanos, comunicação e formação. A 

paróquia tem a ser cargo, não só mas também o funcionamento de dois 

centros. O Centro da Areosa e a do Centro do Bairro. A primeira instituição 

desenvolve atividades de convívio da 3ª Idade/Centro de dia, de apoio 

domiciliário e ATL/Espaço Jovem; A do Centro do Bairro, também desenvolve o 

convívio da 3ª Idade/Centro de dia, o ATL e a Cantina social.  

O centro paroquial e social conta com a colaboração de 44 funcionários 

e 12 voluntários, estes permitem o funcionamento do centro, tendo inscritos 

120 pessoas no centro de dia, 60 no centro de convívio, 60 no serviço de apoio 

ao domiciliário e 80 crianças inscritas no ATL.  

No que diz respeito ao apoio à terceira idade, este centro é constituído 

por um espaço que promove o convívio e animação, tendo um conjunto de 

mesas, cadeiras e uma mesa de bilhar; neste espaço desenvolvem-se 

normalmente o diálogo e jogos entre os utentes. Existe ainda um outro espaço 

que promove fundamentalmente a animação, constituído por um palco e um 

espaço livre com cerca de 32 m2 preenchido com sofás e cadeiras. É neste 
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espaço que se realizam as atividades desportivas e, por vezes, a amplitude 

deste torna-se insuficiente, como por exemplo para o jogo de Boccia e 

exercícios que necessitem de uma maior mobilidade dos utentes, 

principalmente exercícios que promovam a exercitação da capacidade aeróbia. 

Nestes casos, se as condições meteorológicas o permitirem, os exercícios são 

realizados no espaço exterior. Um dos muitos benefícios da prática de 

exercício é a socialização, por este motivo e para tornar mais fácil a 

transmissão e exercitação dos diversos exercícios desenvolvidos na aula, os 

sofás e cadeiras existentes são colocados em forma de retângulo, conseguindo 

assim uma melhor interação entre alunos e a professora. Lateralmente a este 

espaço existe uma área com sofás e uma televisão, o qual também desenvolve 

o convívio entre os utentes. Ainda no mesmo recinto existem mais duas 

divisões, uma desenvolvida para a alimentação, constituída por uma cantina 

com mesas e cadeiras, espaço este que permite servir almoços a 88 utentes 

em simultâneo; já a outra divisão destina-se ao espaço de cabeleireiro e 

estética.  

Para além destas divisórias centrais, onde os utentes passam a maior 

parte do seu tempo, existem ainda mais 4 áreas: o WC dos utentes, a 

secretaria, a enfermaria e o WC dos funcionários.   
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1.2. Caracterização do material 

 

Relativamente ao material, esta instituição tem muito pouco em bom 

estado, possível de ser utilizado com os idosos do centro, inclui apenas 13 

cones, 12 arcos, 1 aparelhagem e dois kits de boccia, desta forma, para um 

melhor desenvolvimento da aula foi necessário usar materiais da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) e materiais próprios. A 

aparelhagem que a instituição me facultou para auxiliar o decorrer das aulas foi 

permanentemente utilizada, esta turma gostava imenso de música, assim 

elaborei alguns cd’s com música popular, o que tornou sem dúvida todas as 

aulas mais “ricas”. Notava-se um interesse diferente na realização dos 

exercícios propostos, era notório o entusiasmo e alegria perante aquela aula.  

As primeiras aulas desenvolvidas nesta instituição permitiram-me retirar 

algumas informações sobre certos aspetos/exercícios que os alunos mais 

gostavam de executar, como fazer aulas com música e jogar boccia. Desta 

forma, como a instituição tinha dois kits de boccia, decidi incluir no 

planeamento anual três aulas, sendo estas divididas pela fase de treino 

multicomponente. Os cones, também da instituição, serviram para sinalizar 

etapas, como por exemplo no treino das capacidades de equilíbrio, 

coordenação e resistência aeróbia, eram colocados no chão para sinalizarem 

pontos onde o exercício mudaria ou onde teriam que chegar, como executar 

deslocamentos laterais entre dois cones, de cone a cone com passos largos e 

deslocamentos em ziguezague. No entanto este material não foi suficiente para 

a realização de todo o plano de treino, utilizei da faculdade bolas e bastões, os 

bastões serviram para realizar alguns exercícios de flexibilidade, e as bolas 

permitiram desenvolver jogos que trabalhassem as capacidades de resistência 

aeróbia, coordenação, equilíbrio e também flexibilidade, como dançar em pares 

com a bola na barriga, tentando não a deixar cair; executar trocas de bola 

constantes entre eles, levando a bola ao local onde um outro aluno estava 

sentado; e numa fase de aquecimento executar passe e receção da bola com a 

professora. Os materiais próprios que utilizei permitiram desenvolver 

fundamentalmente as capacidades de resistência aeróbia, equilíbrio e 
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coordenação, com os seguintes materiais: balões, folhas de papel, lençol, kit 

badminton e cordas, que possibilitaram mais uma vez com a execução de 

alguns jogos que os mantinham mais despertos e entusiasmados, como o jogo 

de “volei com balão”, onde trocavam o balão sem o deixar por cima da rede, 

utilizando balões e a rede do kit de badminton; o jogo de “atira a bola ao ar”, 

onde cada grupo segurando as pontas do lençol atirava ao ar a bola que lá 

estava e tentava com que ela caísse de novo no lençol; o jogo das “folhas de 

papel”, deslocando-se pela sala a dançar com a folha de papel na palma da 

mão tentando com que essa não caísse, efetuando trocas conforme a ordem 

da professora; o jogo “o badminton” efetuando um percurso delineado 

segurando a raquete que tinha sobre si uma bola de esponja, tentando com 

que essa não caísse; e a colocação de cordas esticadas no chão, executando 

passos cruzados, passos gigantes, passos à “bebé” e caminhar sobre a corda, 

inicialmente a olhar para o chão, depois para a frente e numa fase posterior de 

olhos fechados. Também foi utilizado material que auxiliou o desenvolvimento 

da capacidade de força, usando garrafas com areia de 0,30l e posteriormente 

de 0,50l. Para o desenvolvimento de flexibilidade mais uma vez utilizei material 

próprio como cones e fitas de pano, as fitas de pano permitiram treinar a 

flexibilidade dos M.S. e dos peitorais, já os cones auxiliaram no treino dos M.I..  

 

1.3. Caracterização da turma 

 

Para conseguir retirar algumas informações específicas de cada aluno, 

numa abordagem inicial foi efetuado um questionário que incluía as seguintes 

questões: nome; idade; realiza alguma atividade física; com que frequência; 

razão da prática de AF; fuma; patologias; que medicação toma; e se havia 

alguma restrição médica para a prática de AF. 

Também questionei sobre a aptidão física/funcionalidade de cada aluno, 

interrogando quais as eventuais dificuldades em realizar certas tarefas diárias. 

As informações conseguidas com a aplicação deste questionário, foram de 

grande importância para a construção de um programa de treino adequado ao 

grupo.   
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Por último, foi aplicado um conjunto de testes que integram a bateria 

Functional Fitness Test (FFT) desenvolvida por Rikli e Jones (Rikli & Jones, 

2001), com o intuito de verificar qual a aptidão física dos alunos nas 

componentes físicas específicas: força, flexibilidade e agilidade. Sendo que, os 

dados obtidos na realização destes testes, também contribuíram para o 

desenvolvimento da construção do programa de treino. A componente aeróbia 

não foi avaliada, pois no plano anual esta componente não foi desenvolvida 

individualmente, e a principal razão debruçou-se na segurança dos alunos. 

Esta turma era composta por alunos institucionalizados com bastante idade, 

com os quais, as avaliações de caminhar 6 minutos ou a elevação do joelho 

seria arriscado, aliás a maioria não conseguiria realizar nenhum destes testes. 

O processo de envelhecimento pode provocar declínios na aptidão física e 

capacidade funcional do idoso, esta situação tem ainda uma maior prevalência 

em idosos institucionalizados (Christensen et al., 2006).  

A turma era constituída por 18 alunos, dos quais 17 são do sexo 

feminino e 1 aluno do sexo masculino.  

Relativamente à distribuição das idades, percebemos que a maioria dos 

alunos tinha mais de 85 anos (n=12), apenas dois dos alunos tinham idades 

entre os 65/74 anos, e finalmente quatro estavam entre os 75/84 anos. 

Relativamente aos hábitos de prática de atividade física e à frequência 

com que a praticam, verificamos que uma grande percentagem praticava uma 

vez por semana Tai Chi Chuan e somente duas alunas não praticavam 

atividade física. Importa salientar que sendo esta uma prática formal de 

exercício uma vez por semana aliado ao facto de ser uma modalidade que não 

solicita a resistência aeróbia e força é claramente insuficiente para cumprir com 

a recomendação de prática de atividade física e exercício nesta população. 

Quando nos dirigimos à questão do porquê da prática de atividade física, 

as respostas ouvidas foram muito semelhantes. A manutenção da mobilidade 

corporal, o saber dos benefícios e o gosto pela prática, foram as respostas 

mais frequentes. Uma das alunas citou também que pratica atividade física por 

esta estar relacionada à diminuição do número de quedas. No que diz respeito 
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ao consumo de tabaco, verifica-se que somente uma das alunas tem hábitos 

tabágicos, no entanto não frequentes.  

Com o avançar da idade a aptidão física e a capacidade funcional de 

realizar as tarefas diárias torna-se cada vez menor, o que foi evidente neste 

grupo, sendo que esta turma é composta maioritariamente por indivíduos com 

idade superior ou igual a 85 anos. Desta forma, tornou-se essencial a reflexão 

sobre como e quais os exercícios a aplicar nos planos de treino destes idosos.  

A patologia mais comum desta turma era a depressão, apresentando as 

patologias segundo o número de alunos, por ordem decrescente, verificou-se o 

seguinte quadro: Diabetes e hipertensão arterial; angina do peito e problemas 

ósseos; úlceras pépticas, problemas visuais/auditivos e colesterol; ansiedade, 

AVC e artroses; dislipidemia, hérnia de hiato, epilepsia, nevralgias/nevrites, 

incontinência, bronquite, distúrbios do Sistema Nervoso e problemas renais. 

Quanto à medicação, são imensos os medicamentos que cada aluno 

ingere, variando de aluno para aluno o consumo de 3 a 10 medicamentos 

diários, apesar da grande quantidade de medicamentos que a maioria dos 

alunos necessita, também existem alunos que não têm qualquer toma diária. 

De forma geral, os medicamentos que estão presentes na vida diária destes 

alunos são: Risidon; Moduretic; Dormonoct; Omeprazol; Lisinopril; Indapamida; 

Daflon; Zaldiar; Alprazolam; Amilodipina; Lorazepam; Zolpidem; Aspirina; 

Pridana; Ácido valpróico; Metanor; Idéos; Catalip; Trifosfaneurina; Lorenin; 

Vastarel; Atacand; Aggrenox; Sinvastatina; Trazone; Xanax; Co-tareg; Vastarel 

LM; Bunil; Socian; Doxi-OM; Protiadene; Formoterol-inalação; Ogasto; 

Benuron; Ratiopharm-zestril; Fosavance; Sertralina; Glucomed; Bromolex; 

Acfol; Atorvastatina; Lovenox; Lasix; Cartia; Carvedilol; Pravastatina; Triticum 

AC. 

Nenhum aluno referiu ter alguma limitação ou impedimento para a 

prática de atividade física que fosse comunicado pelo seu médico, no entanto 

são algumas as limitações funcionais evidentes, vários elementos do grupo 

indicaram necessitar de ajuda na realização de certas tarefas da vida diária, 

como comer e beber, lavar a cara e as mãos, tomar banho, vestir e despir, 
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levantar da cadeira, levantar de deitar da cama, caminhar em superfície plana, 

subir e descer escadas, carregar o saco das compras e chegar a objetos altos. 

Apesar do processo de envelhecimento depender de diversos fatores 

individuais, ele é inerente ao avançar da idade, assim este ponto é bastante 

importante, pois permitiu reforçar a ideia inicial de que sendo uma turma com 

idades maioritariamente avançadas, têm mais dificuldades a nível funcional, 

sendo reduzida a capacidade de realizar algumas tarefas fundamentais da vida 

diária. Na prescrição de um programa de atividade física para a terceira idade 

deve-se ter em conta as limitações causadas pelo envelhecimento, nesta turma 

as limitações são realmente visíveis. Apesar de ser uma percentagem mínima, 

é composta por idosos que têm dificuldades na realização das tarefas diárias 

mais básicas como, comer, beber, lavar as mãos e a cara.
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2. Grupo os “elétricos”  

 

2.1. Caracterização do espaço 

 

Esta sala, pertencente à faculdade e destina-se à prática do treino de 

força, é ampla, com bastante claridade, e com máquinas adequadas ao treino 

específico. Esta sala sendo espaçosa, permite o deslocamento das pessoas 

com facilidade, uma vez que as máquinas de musculação se encontram 

reunidas no centro da sala, e depois outros espaços distintos, como máquinas 

de treino cardiovascular, remos ergométricos, bicicletas horizontais e verticais, 

bicicletas de Cycling, zona de pesos livres, bolas de fitball, colchões, de modo 

a impedir que os aluno se acumulem num único sítio só. No espaço das 

passadeiras, dos remos e bicicletas é difícil que se deixe acumular muitos 

alunos, uma vez que a utilização das mesmas é individual, já a zona de pesos 

livres, colchões, fitball permite acumular alunos, pois há uma enorme variedade 

de pesos que permite a utilização simultânea de vários grupos, no entanto este 

amontoar depende da gestão e organização por parte dos professores. 

Tentámos sempre ao máximo fornecer planos com diferentes exercícios ou 

alternativas a máquinas para que não se cruzem entre si. 

No fundo da sala, encontra-se um enorme espelho, que permite aos 

alunos e até mesmo aos professores, fornecerem feedbacks positivos, 

principalmente na aplicação de pesos livres, em que estes cometem alguns 

erros de utilização. Desde do início do ano, que tentámos sempre orientar o 

aluno sem ou com pouca experiência na parte da musculação, a efetuar 

corretamente os exercícios, logo este instrumento é elementar para auxiliar na 

posição correta do corpo e evitar lesões prematuras ao longo do tempo, pois 

permite o auto ajustamento do aluno e assim a realização correta do exercício. 

Resumindo, as máquinas cardiovasculares encontram-se bem 

arrumadas, para uso individual sem que interfira com quaisquer outros 

exercícios, já as máquinas de trabalho de força encontram-se agrupadas no 

centro, numeradas e devidamente identificadas, permitindo assim, um bom 

deslocamento pela sala. O grande espelho presente na sala, permite-nos, 
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mesmo estando de costas, ter uma visão geral da sala e do decorrer da 

mesma, também como já citamos em cima, importante para a correção de 

posturas, tanto por parte dos professores, como dos alunos que se 

autocorrigem. 

 

2.2. Caracterização do material 

 

A sala e a arrecadação dispõem de diverso material para a prática de 

exercício deste grupo de trabalho, sendo ele de seguida, corretamente, citado 

apenas aqueles que constavam nos planos individuais. 

Para treino de musculação, o ginásio fornece 13 máquinas de peso 

desmultiplicado que abrange todos os grupos musculares. No que diz respeito 

a pesos livres, o ginásio providencia 3 barras com respetivo pesos entre 

1.25kg-20kg, e, também, 20 pares de pesos combinados entre os 3kg e os 

35kg. O uso deste material foi determinante para uma melhor organização da 

turma, pois permitiu a execução de mais exercícios, não acumulando os alunos 

na zona das máquinas. Apesar da turma estar ligada a este tipo de atividade, 

foi necessária atenção redobrada pois tratavam-se de pesos livros, onde 

haviam técnicas incorretas.  

Para além de 17 bicicletas de cycling existem também 3 verticais e 2 

horizontais, somando às bicicletas existem 4 ergómetros e 3 passadeiras, este 

tipo de máquinas permitiram o desenvolvimento da capacidade 

cardiorrespiratória, sendo que nos alunos em que a pouca mobilidade já se 

fazia notar, eram usados principalmente os ergómetros, na fase de 

aquecimento.  

Tínhamos também ao nosso dispor três bancos que permitiram executar 

exercícios como supino nas máquinas “multipower”; duas bolas medicinais e 

oito fitball, no entanto só utilizamos uma fitball, executando exercícios de 

agachamento, colocando a fitball entre a parede e as costas do aluno, 

segurando a bola medicinal na zona do peito; seis steps, os quais foram 

utilizados na fase de aquecimento, executando exercícios que necessitavam da 

realização de deslocamento por cima do step, e em algumas máquinas mesmo 
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ajustadas manualmente, não permitiam ao aluno uma boa posição sobre a 

mesma, não conseguindo apoiar os pés no chão, a solução adotada por nós, 

foi colocar os steps nessas máquinas; vários coletes e bolas, que da mesma 

forma permitiram executar um aquecimento diferente, com jogos lúdicos, como 

por exemplo, colocar parte do colete por trás das costas, preso na camisola, 

sendo que os alunos que não tivessem qualquer colete teriam de tentar tira-lo a 

outros alunos; também foram utilizados materiais como cones, em aulas 

multicomponentes, que se inseriram no meio do desenvolvimento da 

resistência muscular, sendo colocados em forma de triângulo, tentando o aluno 

com um só apoio tocar em cada um dos cones, o uso de várias plataformas de 

equilíbrio também permitiram o desenvolvimento dessa mesma capacidade; 

para o desenvolvimento da capacidade de força, para além dos pesos livres já 

referidos, também foram utilizadas várias bandas elásticas, que eram 

colocadas nas barras da “multipower” e assim com movimentos descendentes 

e ascendentes dos cotovelos, permitia ao aluno desenvolver os tríceps; para o 

desenvolvimento da mesma capacidade também foram usadas pares de 

caneleiras; os bastões e as bolas tiveram a sua utilidade no desenvolvimento 

da flexibilidade. Todo o material que a faculdade nos facilitou.   

 

2.3. Caracterização da turma 

 

Como regra geral e logo no primeiro contacto com o grupo aplicamos um 

questionário para o conhecimento de uma turma com quem vamos interagir. 

Este incluía questões diversas, nomeadamente sobre data de nascimento, 

idade, hábitos rotineiros, tabagismo, doenças, o porquê da atividade física, com 

o objetivo de recolhermos dados necessários para que a prescrição de 

exercício fosse de acordo com a população e as suas características 

particulares. 

Esta turma era constituída por 20 alunos, sendo 10 mulheres e 10 

homens, todos com idades compreendidas entre 62 a 87 anos. Todos os 

aspetos são importantes, nomeadamente hábitos rotineiros em que inserimos 

mediação (para que efeito), se fuma ou não, dificuldade nas ações diárias 
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(vestir-se, comer), e se existem episódios de quedas ou lesões. No que diz 

respeito a tabagismo 100% dos alunos não têm este hábito. Por outro lado, 

alguns dizem ter algumas dificuldades nas ações do dia-a-dia, nomeadamente 

vestir-se, calçar sapatos, problemas de joelhos e anca, o que não permite uma 

melhor agilidade, isto é, 25 % das pessoas dizem sentir dificuldades.  

Outro ponto muito importante, é a medicação, todos citam que tomam 

medicação para controlar os níveis de pressão arterial, 45 % toma medicação 

para o colesterol, 30 % para a diabetes, 25 % para o sangue fino, 15% para o 

estômago, ácido úrico e próstata, e 10 % para a bronquite. Outro aspeto 

importante do nosso questionário diz respeito à atividade física, nomeadamente 

a frequência com que a faz, mas fora do programa de musculação, o motivo da 

prática, o objetivo da prática, e qual os feedback referente ao ano anterior. 

Nomeadamente 80% dos alunos citam que o motivo da prática é pessoal, os 

restantes fazem-no por recomendação médica. Depois o objetivo da prática é 

influenciado por este fator, pois, a maioria vem para manutenção da forma 

física, isto é saúde corporal, melhora de patologias como por exemplo artroses. 

Mediante a resposta destes, aproveitamos para questionar quais os 

exercícios que gostavam de repetir ou não, em que 70% não referiu nenhuma 

preferência, logo aceitaram todos os exercícios que definimos para cada um, 

contrariamente a uns que deram aspetos negativos, mas também é derivado às 

dificuldades que sentem por causa de patologias, como por exemplo exercícios 

que incorporam muita pressão no joelho, nos ombros e rotação de braços.  

Relativamente à frequência da prática física fora do programa da 

FADEUP, 55% não pratica atividade física fora deste programa, no entanto 

daqueles que praticam, destaca-se o básico, o caminhar pelo menos 30 

minutos por dia, ciclismo dia sim e dia não (50 minutos), natação (1xsemana), 

hidroginástica (2xsemana). 

 Para terminar esta caracterização, que nos auxiliou na composição do 

plano de treino, adequando corretamente os diferentes exercícios às diversas 

patologias. A maioria diz ter hipertensão e diabetes, no entanto controlados 

com medicação, a osteoporose cita-se no joelho principalmente. Outro aspeto 
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importante, a categoria “outras” inclui-se ácido úrico, problemas de ombro, 

joelho e anca, alergias, sangue grosso e tendões. 

Esta informação/contacto inicial permitiu verificar que a maioria dos 

alunos são idosos “jovens”, com boa mobilidade, no entanto, apesar de 

controláveis com medicação diária têm patologias que se podem alterar com o 

EF, como hipertensão arterial. Já nos tinha sido avisado, pela professora 

anterior, que haviam dois alunos que seria necessário ter especial atenção 

precisamente por esse motivo, dessa forma no início de cada aula, os níveis de 

pressão arterial desses dois alunos eram retirados, se esta se apresenta-se 

acima dos valores normais, não permitíamos que estes a executassem. Aos 

restantes alunos este procedimento não era executado, no entanto, a maioria 

transmitiu que controlava os níveis de pressão arterial assiduamente. Alguns 

alunos apresentam mazelas em diversas articulações, como ombro e joelho, 

com os quais tivemos que ter cuidado na escolha de certos exercícios, 

impossíveis ou não aconselhados de realizar pelos mesmos.   
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Figura 2 - Exterior da Nave polivalente de Espinho 

3. Grupo os “resistentes” 

 

3.1. Caracterização do espaço 

 

Antes de mais importa referir que este programa surge no âmbito do 

“Projeto Espinho em Forma”, da Câmara Municipal de Espinho que pretende 

desenvolver um plano de atividade física para a Terceira Idade. Programa este, 

que comporta diferentes atividades, nomeadamente a hidroginástica, natação e 

marcha, esta última é a que se insere no trabalho desenvolvido pelo grupo ao 

longo do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção da nave polivalente iniciou-se em 1994, situa-se na Rua da 

Nave, na freguesia de Silvalde. Tem capacidade para cerca de 1.200 pessoas, 

com espaço para imprensa para 200 jornalistas e zona vip para 150 pessoas. 

Tem enfermaria, balneários e um pavilhão de apoio com 800 m2. A área total 

deste espaço é de aproximadamente 52.000m2. Permite também a instalação e 

remoção de pisos de várias modalidades desportivas, o que lhe confere 

possibilidade de realização de provas de: atletismo, basquetebol, voleibol, 

futebol de salão, ginástica de competição e hóquei em patins. 
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É de fácil acesso para todas as pessoas, presentes no programa, 

encontra-se num lugar amplo e pouco movimentado, o que permite a prática de 

atividades no seu redor, sem grande risco de acidentes. 

As condições e estado de conservação são boas, o que permite a realização 

de atividades extras como: jiu jsitsu, voleibol e aulas de educação física para 

crianças. 

No recinto interior, ao redor das bancadas, existia um local plano e com 

piso regular, o que permitiu um desenvolvimento correto da prática da 

caminhada, quando as condições climatéricas eram adversas. 

Em redor da nave, tinha parques de estacionamento, em que a sua 

disposição permitia uma caminhada regular em ziguezague. Era também 

utilizado o passeio amplo em volta da nave, permitindo assim realizar por cada 

volta 800metros em aproximadamente 10 minutos. Apesar do passeio junto à 

estrada não ter boas condições, usava-se a própria estrada para caminhar, não 

sendo a segurança posta em risco, uma vez que a estrada era pouco 

movimentada. 

Outro espaço utilizado era a marginal litoral de Espinho, com espaço 

liso, extenso e com boa iluminação, que permitia fazer uma boa caminhada 

totalizando 4kms. Mais uma vez, quando as condições climatéricas não eram 

favoráveis, tínhamos a oportunidade de efetuar a aula no salão nobre das 

Piscina Solário Atlântico, mesmo não tendo material disponível realizavam-se 

aulas lúdicas. 

 

3.2. Caracterização do material 

 

Como se trata de uma nave polivalente, com a prática de outras atividades 

desportivas desenvolvidas na cidade, não faltou material disponível para a 

nossa componente lecionada. Para tal este espaço dispôs de, não esquecendo 

que apenas cito o que foi utilizado, uma vez que é uma nave polivalente (ou 

seja, praticam-se muitas atividades desportivas distintas, e daí o material não 

ser necessariamente todo utilizado), materiais como colchões, Bolas, cordas, 

cestos, volantes, plataformas de equilíbrio, cones, balões, arcos e 
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marcadores/sinalizadores, foram utilizados no desenvolver mais lúdico destas 

aulas. Como por exemplo, um exercício que permitia desenvolver a capacidade 

cardiorrespiratória e era apreciado pelos alunos, consistia no agrupamento de 

trios, passando a bola e correndo conforme a sua capacidade, para o local para 

onde a atirou; Também realizamos vários jogos competitivos, os quais 

deslumbravam este grupo, colocando dois grupos lado a lado, disposto em fila 

indiana, o primeiro de cada fila teria uma bola, a qual no decorrer de um 

percurso teria de ser passada por cima da cabeça para todos os elementos do 

grupo, chegando esta ao último elemento, que correria até ao início da fila e 

repetia o exercício. É uma pequena listagem de material, pelo facto de muitas 

aulas serem realizadas junto da praia e daí o escasso material, pois as aulas 

consistiam mais no desenvolvimento da componente de resistência aeróbia 

executando a atividade “Caminhada”. 

 

3.3. Caracterização da turma 

 

De forma a entendermos o tipo de alunos deste programa de marcha, foi 

aplicado o mesmo questionário utilizado no grupo de musculação da faculdade. 

Embora haja uma grande oscilação entre as presenças dos alunos ao longo do 

ano, alguns mantiveram a assiduidade sendo esses os mais considerados no 

que diz respeito às caracterizações globais. 

O programa foi dividido em duas turmas, ambas com aulas todas as 

segundas, quartas e sextas-feiras com a diferença de que a turma 1 teria aulas 

das 9:30 horas até às 10:30 horas e a turma 2 das 10:30 horas às 11:30 horas.  

A turma 1 é constituída por 17 alunos, 11 homens e 6 mulheres, com 

idades compreendidas entre os 48 e os 73 anos, sendo que em nenhuma aula 

tivemos os alunos todos presentes. A turma 2 é constituída por 13 alunos, 7 

mulheres e 6 homens com idades entre os 60 e os 67 anos. 

Como é habitual existem algumas características que tornam as turmas 

heterogéneas no que diz respeito a doenças, à prática de atividades físicas 

extras ao programa e o motivo da envolvência neste programa. Em termos 

patológicos o que mais se destaca nestes grupos é a incidência de 
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hipertensão, colesterol alto, de osteoporose, problemas cardíacos e problemas 

psicológicos nomeadamente a depressão. Para além disso, existe uma grande 

quantidade de quedas e acidentes que resultaram em fraturas e problemas 

articulares maioritariamente nos M.I. havendo 2 casos de fraturas nos M.S. e 

outros 2 casos de problemas cervicais. 

As turmas foram também analisadas em respeito à prática de atividades 

fora do programa. Da totalidade dos alunos questionados, somente 6 não 

praticam nenhuma atividade, os restantes de uma forma regular ou não, 

praticam tanto atividade física semanal como também exercício físico em locais 

específicos, 10 alunos praticam caminhadas de 1 a 7 vezes por semana e 5 

alunos têm aulas em piscina 1 a 2 vezes semanais, outras atividades 

organizadas ou não são também praticadas por uma minoria. 

Os motivos da adesão ao programa são vários sendo que a sugestão 

médica tenha influenciado 5 dos alunos. O gosto pela prática foi o maior fator 

motivacional sendo que também a noção dos benefícios físicos do programa 

tenham cativado os alunos a aderir. 

Assim sendo, este grupo é na sua maioria fisicamente ativo, praticando 

para além deste programa, atividade/exercício físico várias vezes durante a 

semana. É composta por idosos maioritariamente jovens, com boa 

funcionalidade, desta forma, tivemos um maior leque no que diz respeito aos 

exercícios e intensidades a aplicar. 
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IV. Realização da prática profissional 

 

Depois da fase de conceção, onde foram descritas bases bem 

fundamentadas sobre vários aspetos que iriam interferir numa boa realização 

da prática profissional, e após a caracterização de cada grupo de trabalho, 

recolhendo informação relativa a cada aluno, a cada espaço e aos 

instrumentos que teria disponível para a aplicação do meu conhecimento no 

mundo real, foi então, baseada em toda essa informação, que fui construindo a 

realidade para mundo de trabalho que surgiria com esses diferentes grupos. 

Este capítulo espelha todo o processo de planeamento, desde a aplicação 

da bateria de testes para avaliar a aptidão funcional dos alunos, a construção 

do planeamento adequado a cada turma, segundo as avaliações iniciais e as 

referências de literatura, as dificuldades sentidas, os obstáculos, que 

necessitaram de todo o meu empenho para os conseguir ultrapassar, e por fim 

a conclusão, o que retirei de toda esta experiência. 

 

C. Conhecer os alunos pelo nível de aptidão física (bateria 

de testes) 

 

Para a avaliação de alguns parâmetros físicos que suportam a 

funcionalidade corporal e autonomia dos idosos, utilizámos a bateria de testes 

FFT (Rikli & Jones, 2001) nas diferentes realidades de trabalho. No contexto 

desta avaliação, as autoras definem aptidão funcional como a capacidade 

fisiológica para executar as AVD com segurança e sem fadiga extrema. Essa 

aptidão também pode ser considerada como a capacidade de realizar as 

atividades da vida diária de forma independente, incluindo atividades de 

deslocamento, de autocuidado, participação em atividades ocupacionais e 

recreativas, ou seja, a capacidade de manter as habilidades físicas e mentais 

necessárias a uma boa vida, incluindo um sono adequado (Benedetti et al., 

2007). Já Botelho (2007), refere que algumas das componentes referidas, são 

de extrema importância para o dia-a-dia dos adultos idosos. A força, a 
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flexibilidade, a resistência aeróbia, o equilíbrio, entre outras, são componentes 

da aptidão física, bastante importantes para a realização de inúmeras 

atividades de vida diária e possibilitam aos idosos manter, melhorar ou obter 

autonomia e independência. 

Com esta bateria podemos obter dados informativos sobre a aptidão 

funcional do idoso, isto é se ele está ou não a perder algumas capacidades que 

lhe possam ser úteis no dia-a-dia, ou seja dados que possam ser interpretados 

e comparados com os dados normativos já existentes, verificando assim se 

eles se encontram dentro dos valores normais de cada faixa etária. 

Esta bateria é composta por um conjunto de testes que permitem avaliar 

atributos fisiológicos que são a força dos M.S. (flexão do antebraço), dos M.I. 

(levantar e sentar da cadeira), a flexibilidade dos M.I. (sentar e alcançar na 

cadeira), dos M.S. (alcançar atrás das costas), a resistência aeróbia (caminhar 

6 minutos), com a vertente de substituição (Step 2 minutos), a velocidade, 

agilidade e equilíbrio dinâmico (Caminhar 2,44m) e o IMC. Esta bateria de 

testes apresenta-se descrita e ilustrada no anexo 1.  

A aptidão física no idoso é de extrema importância, pois entre muitos 

outros benefícios, tende a prevenir a osteoporose, a sarcopenia, a obesidade, e 

a melhorar a execução de muitas atividades quotidianas (ACSM, 1998; 

Rantanen & Heikkinen, 1998), cujo desempenho é dependente das 

capacidades acima descritas. Os objetivos dos testes de aptidão física, 

relacionada com a saúde, são essencialmente, fornecer dados úteis ao 

desenvolvimento da prescrição de exercícios físicos, que permitam a avaliação 

e o acompanhamento do progresso dos indivíduos e ao mesmo tempo sirvam 

de motivação dos participantes de programas específicos e principalmente, 

contribuam para a promoção e desenvolvimento do estado de saúde e bem-

estar dos indivíduos (ACSM, 2000). 

A aplicação desta bateria de testes em cada grupo de trabalho, foi de 

extrema importância, pois permitiu avaliar as diferentes componentes da 

aptidão física que são necessárias no dia-a-dia de cada indivíduo, e sendo 

assim verificar o estado funcional geral e individual de cada turma, permitindo 

realizar segundo bases bem fundamentas, o planeamento anual conforme o 
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estado funcional dos idosos. Esta bateria de testes mostrou-se fácil e sem 

custos de aplicação, visto que a FADEUP já possuía os materiais necessários 

para a execução da mesma.  

Ao efetuar os diferentes testes verifiquei que a turma os “elétricos” e os 

“resistentes” estavam com bons níveis de funcionalidade, podendo planear 

exercícios que utilizassem uma maior mobilidade de todos os segmentos 

corporais, na verdade estas duas turmas também eram compostas por idosos 

mais jovens, desta forma não seria certo comparar com a turma “luz”, que 

apresentou realmente baixos níveis de funcionalidade, sendo constituída 

maioritariamente por idosos acima dos 85 anos, logo já apresentariam algumas 

limitações. 

O número de população idosa com limitações em atividades, de 

mobilidade e que necessita de ajuda nas atividades diárias aumenta em idosos 

com mais de 85 anos (Ermida, 2000).   
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1. O estado inicial dos alunos (avaliação inicial da aptidão 

física) 

 

Numa fase ainda inicial, depois do contacto visual e da aplicação dos 

questionários que tiveram como objetivo conhecer certas características de 

cada idoso e de cada turma, foi aplicada a bateria de testes de Rikli & Jones, 

permitindo a observação e obtenção do conhecimento real da aptidão física 

geral e individual de cada aluno das três diferentes turmas, auxiliando assim na 

construção dos diferentes planeamentos anuais. Esta avaliação inicial também 

teve objetivos comparativos, com os valores normativos da população idosa 

portuguesa e com os valores conseguidos por cada aluno nas outras 

avaliações efetuadas. 

Na turma “luz” esta bateria de testes foi aplicada numa fase posterior 

quando comparado à turma dos “resistentes” e “elétricos”, sendo que na fase 

anterior à escolha dos testes de Rikli & Jones a serem aplicados nesta turma, 

foram realizadas um conjunto de aulas lúdicas que tiveram como objetivo a 

perceção do que cada aluno conseguiria realizar, e então posteriormente foram 

selecionados e realizados os testes que foram aplicados nesta turma. Esta 

alteração que se vê relativa às outras turmas, deve-se a perceção inicial bem 

vincada, de que o nível funcional da turma era baixo, podendo não 

conseguirem realizar todos os testes. Corroborando com esta ideologia, 

através das aulas lúdicas aplicadas, verifiquei que o teste de resistência 

aeróbia não seria de bom emprego na turma “luz”.  

Posto isto, a avaliação inicial da aptidão física em todas as turmas foi 

realizada em Outubro, tendo sido necessárias três aulas para o grupo “luz” e 

duas aulas para os outros grupos, esta situação deveu-se à divisão do trabalho 

pelos professores estagiários, a turma os “elétricos” e os “resistentes” era 

orientada com a coesão dos três professores, ao invés do grupo “luz” que só 

esteve ao meu encargo, desta forma, a avaliação dos dois primeiros grupos foi 

sempre orientada por pelo menos dois elementos. Também foi no grupo “luz” 

que tive mais dificuldade na aplicação dos diferentes testes, não só por ter sido 

nestes três grupos o meu primeiro contacto real com aplicação desta bateria, 
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mas também porque a perceção dos alunos relativamente ao movimento 

correto, mesmo após a minha execução em todos os testes do movimento a 

realizarem, não era a melhor. Em alguns alunos, os primeiros movimentos 

ainda eram realizados corretamente mas, conforme o desenrolar do teste, era 

atabalhoado, tive então que verbalizar vezes sucessivas palavras-chave como, 

“estica” e “senta”. Todos os testes aplicados foram comparados com os valores 

de referência nacionais, apresentados pelo IDP (Baptista et al., 2011). 

Os valores de IMC apresentados pelos diferentes grupos, estão na sua 

maioria dentro dos valores normais de referência nacional. 

Sérgio et al. (2005) apresenta uma tabela da OMS, referindo 

precisamente que indivíduos com um IMC abaixo do recomendado apresentam 

um baixo risco de prevalência de comorbidades, no entanto, veem aumentado 

o risco de outros problemas clínicos. Indivíduos com valores dentro dos 

recomendados apresentam um risco médio, e a partir destes valores quanto 

maior o IMC maior o risco de prevalência de comorbidades. 

Não sendo parte integrante da bateria de testes de Rikli & Jones, mas 

também importante como um fator de risco de doenças cardiovasculares, o 

perímetro da cintura (PC) foi incluído na avaliação da turma “luz”, no sentido de 

melhor complementar a avaliação da composição corporal do grupo de alunos. 

Na comparação dos dados obtidos com os valores de referência da Direcção-

Geral da Saúde (Sérgio et al., 2005) verifica-se que a maioria dos alunos 

apresenta valores do PC acima do recomendado. 

A gordura corporal distribui-se principalmente em duas partes do corpo, 

o abdómen (obesidade andróide, abdominal ou visceral), mais típico nos 

homens, e a zona dos glúteos e coxas (obesidade ginóide), típica da mulher. O 

PC permite medir a obesidade visceral, esta é uma avaliação bastante 

importante como preditor de uma boa saúde, pois a gordura visceral está 

associada a vários problemas metabólicos, como o aparecimento de diabetes 

tipo 2, de doenças cardiovasculares, coronárias e doença vascular cerebral, 

alterações do perfil lipídico e hipertensão arterial. Na avaliação do risco de 

mortalidade no idoso, a medição antropométrica mais importante é o PC 

(Sérgio et al., 2005).  
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Relativamente a este grupo, na avaliação inicial verifiquei que 

apresentavam níveis muito baixos de flexibilidade. Segundo Llano et al. (2006), 

o processo de envelhecimento acarreta um conjunto de alterações ao nível dos 

vários sistemas. No que diz respeito ao sistema locomotor, as perdas da 

capacidade de força e flexibilidade são as que mais alteram a capacidade do 

idoso se mover. Ainda o mesmo autor considera ser característico do processo 

de envelhecimento a diminuição do tamanho e do número das fibras 

musculares, assim como a diminuição das reações elétricas. Também a 

mobilidade articular e a elasticidade dos músculos e tendões sofrem declínios. 

Estas alterações provocam o decréscimo dos níveis de força, resistência 

muscular e flexibilidade, as quais afetam a realização das tarefas do dia-a-dia. 

Esta redução do tamanho e do número de fibras musculares levam à perda do 

volume e força muscular, tendo por nome sarcopenia (Doherty, 2003). A 

sarcopenia acarreta perdas de força, equilíbrio, flexibilidade e resistência 

aeróbia, por estas razões é o principal fator da redução da capacidade 

funcional do idoso (ACSM, 1998).  

Sendo assim, na turma “luz”, o desenvolvimento do planeamento anual 

iniciou-se com o desenvolvimento da capacidade de força e flexibilidade, e só 

então posteriormente passei à aplicação do treino multicomponente. Como já 

referido, esta turma apresentou níveis de mobilidade e funcionais baixos, sendo 

o objetivo final para com esta turma, o aumentou ou manutenção desses níveis 

e o desenvolvimento da interação entre todos os elementos do grupo, através 

de aulas animadas. 

A aplicação da bateria de testes nos grupos os “elétricos” e os 

“resistentes”, foi completamente diferente quando relacionada à turma “luz”, 

estes dois grupos demonstraram um à-vontade fenomenal na execução de 

cada teste aplicado. Ambas as turmas demonstraram ser bastante competitivas 

desde este primeiro momento, na realização de cada teste alguns dos alunos 

colocavam-se junto dos postos de avaliações, de forma a conseguirem as 

classificações obtidas pelos seus colegas, para posteriormente tentarem um 

melhor desempenho. Esta competitividade permitiu melhores resultados, pois o 

empenho perante cada exercício, era muito maior do que os alunos da turma 
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“luz”. Contudo, na avaliação da aptidão funcional, tivemos dificuldades na 

aplicação do teste “caminhar 6 minutos”, pois colocamos muitos alunos a 

executar em simultâneo este teste, sendo que cada volta dada por cada aluno 

era contabilizada por um elástico fornecido por nós. Deparamo-nos com a 

dificuldade quando, na meta, passavam em simultâneo um número 

considerável de alunos, tendo por vezes que quebrar o ritmo da caminhada 

para conseguirem o elástico que corresponderia à volta percorrida. 

Curiosamente, nos “elétricos” a capacidade que se notou mais débil, foi 

também a flexibilidade, no entanto, a principal capacidade a desenvolver nesta 

turma é a força, tentamos como já referido desenvolver a capacidade de 

flexibilidade no final de cada aula.  

Como nesta turma o “grosso” do planeamento anual era o 

desenvolvimento da capacidade de força, tivemos que realizar também a 

avaliação de 1RM em alguns grupos musculares, principalmente em grandes 

grupos musculares.  

O teste de 1RM tem o objetivo de encontrar a carga máxima com que o 

indivíduo conseguiria realizar apenas uma repetição de determinado exercício 

(Gentil, 2004). 

Após a aplicação da bateria de testes Rikli & Jones, mesmo não sendo 

seguro a realização de forma direta do 1RM aos idosos, nós optámos pelo 

método indireto de estimação de 1RM através do Coeficiente de Repetições, 

em que permite determinar 1RM através da associação de um coeficiente ao 

número de repetições máximas realizadas. É aconselhável para praticantes 

principiantes e de nível intermédio, assim como para os exercícios 

complementares, que envolvem grupos musculares pequenos (Tavares, 2008) 

.  

Este protocolo segue um procedimento correto e seguro para a sua 

aplicação sendo: 

1. O indivíduo realiza uma série de aquecimento de 8-10 repetições, com 

uma carga de 12 a 15 RM; 



  

92 
 

2. Após recuperar 2 minutos, aumentar a carga cerca de 10% (o que deve 

corresponder aproximadamente a 70-80% da 1RM), e realizar 3 a 4 

repetições. 

3. Após recuperar 2 a 3 minutos, aumentar a carga cerca de 5% (o que 

deve corresponder aproxidamente a 75-85% da 1RM), e realizar o 

número máximo de repetições; 

4. Se o número de repetições completado é maior que 10, aumentar a 

carga entre 5 a 10% e, após recuperar 2 a 3 minutos, realizar 

novamente o número máximo de repetições; 

5. Se o número de repetições está entre 1 e 10, verifique-se no quadro a 

seguir qual o coeficiente correspondente e multiplique pela carga para 

obter a 1RM; 

Repetições permitidas com várias 
Percentagens de 1RM (Relação % 1RM-

Repetições) 

Repetições 
Completadas 

Coeficiente de 
Repetição 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1,00 
1,07 
1,10 
1,13 
1,16 
1,20 
1,23 
1,27 
1,32 
1,36 

 

Consoante os resultados do teste e vendo nas tabelas de referência, 

conseguimos obter as diversas percentagens de RM consoante o treino de 

resistência muscular, hipertrofia e potência que pretendemos trabalhar. 

Na aplicação desta 1ª avaliação de 1 RM também tivemos algumas 

dificuldades, as quais estão referidas no ponto 1.3.. 

A avaliação inicial do grupo os “resistentes”, foi organizada e 

supervisionada pela professora Susana Carrapatoso, a qual estava encarregue 

da coordenação de todos os aspetos que interferiam com esta turma. Todas as 

avaliações tiveram a ajuda de outros professores que estavam aliados a este 
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programa, sendo que depois da aplicação de cada teste e junção de todos os 

dados, a professora Susana enviou-nos a informação recolhida. Esta avaliação 

permitiu-nos verificar que estávamos perante uma turma bastante funcional, 

onde a competitividade também estava bem presente.  

Todas estas avaliações permitiram apetrechar todo o conhecimento 

sobre a aplicação da bateria de testes em diferentes realidades, pois, apesar 

de serem todos idosos, cada turma é diferente. Também permitiu moldar cada 

plano anual, segundo as necessidades fundamentais de cada turma. 

 

2. A construção do planeamento anual 

 

Em todos os grupos de trabalho, o primeiro contacto real permitiu a 

recolha de algumas informações individuais, através da aplicação de um 

questionário. Este visou fundamentalmente a recolha de informação sobre as 

patologias, medicação, dificuldades em realizar certas tarefas do dia-a-dia, se 

realiza alguma atividade/exercício físico, e se por algum motivo havia alguma 

restrição médica para a prática de EF.  

É fundamental, numa fase inicial, retirar toda a informação possível 

sobre cada aluno, pois, o processo de envelhecimento é heterogéneo de 

indivíduo para indivíduo. 

Pelo facto do estado de saúde, da aptidão física e das experiências 

desportivas vivenciadas anteriormente serem características únicas de cada 

pessoa, a prescrição de um programa de exercício físico tem de ser baseado 

nas necessidades específicas individuais (Chodzko-Zajko, 1998). 

Em todos os grupos de trabalho, as primeiras 3 a 4 aulas foram 

aplicadas como uma fase de adaptação a um novo programa de exercício 

físico.  

O início de um programa de treino deve ser contemplado com a fase de 

adaptação, na qual os músculos, ligamentos, tendões, articulações e ossos se 

adaptam aos novos estímulos proporcionados pelos diversos exercícios que 

compõem esse programa (Palatnic, 2009). 
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No grupo “luz”, esta fase de adaptação consistiu na aplicação de um 

conjunto de exercícios lúdicos, que permitissem não só a adaptação dos alunos 

ao início de um novo programa de exercício físico, mas também que 

auxiliassem na recolha de informações sobre a capacidade funcional de cada 

um, podendo assim estabelecer os testes da bateria de Rikli & Jones que cada 

aluno conseguiria realizar.  

No grupo dos “elétricos”, esta fase adaptativa seguiu as seguintes 

recomendações: os planos de treino da fase adaptativa ao treino de força 

devem contemplar poucos exercícios (6-7), poucas séries (1-2) com muitas 

repetições (15-30), utilizando cargas leves e tempo de recuperação entre séries 

de 20 a 45 segundos (Palatnic, 2009). O número de repetições está 

profundamente ligada à carga exequível de se utilizar, ou seja, quanto menor é 

a carga, maior o número de repetições (Tavares, 2008). 

A disposição dos exercícios deve iniciar com a utilização de grandes 

grupos musculares para pequenos grupos musculares, ou ainda, exercícios 

poliarticulares para monoarticulares. A colocação destes devem também 

permitir alternar a utilização de músculos da parte superior e inferior do corpo 

(Tavares, 2008). 

Devido à quantidade de máquinas existentes escolhidas para 

desenvolver determinado exercício e ao número de alunos, esta última 

recomendação não foi possível aplicar, no entanto, tentamos com que fossem 

mínimas as vezes necessárias para que tal acontecesse.     

Posteriormente à fase de adaptação foram realizadas as avaliações 

iniciais, já descritas num dos pontos anteriores. Verificou-se que no grupo “luz” 

na capacidade de flexibilidade, um grande número de alunos se encontrava 

abaixo dos valores de referência nacionais do IDP (Baptista et al., 2011). 

Assim, por esta razão, pela importância dada ao treino de força na literatura, e 

por o programa de exercício físico ter terminado há cerca de três meses, foi 

minha opção iniciar o programa de treino com o desenvolvimento da 

capacidade de força na fase fundamental e de flexibilidade na fase final.  

Apesar dos níveis de resistência aeróbia desta turma também se 

mostrarem abaixo da normalidade, não foi planeado como o treino de 
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força/flexibilidade, o desenvolvimento individual desta capacidade. Pois é de 

conhecimento que as perdas desta faixa etária, respeitantes ao consumo 

máximo de oxigénio, devem-se não só mas também, à redução de massa 

muscular e consequente aumento da massa gorda (Campos, 2000). Desta 

forma, o aumento da massa muscular e a redução da massa gorda que o treino 

de força proporciona, pode induzir incrementos no consumo máximo de 

oxigénio. Assim sendo, o treino de força pode ser um meio para o aumento dos 

níveis da capacidade aeróbia (Balsamo & Simão, 2005).  

Após quatro semanas de interrupção de um programa de treino de força, 

verificam-se decréscimos nos níveis da mesma (Fiatarone et al., 1990). 

Segundo Spirduso et al. (2005), a capacidade de força é a mais 

importante de todas. Num programa de exercício físico deve estar presente um 

trabalho específico de reforço muscular (ACSM, 1998). Assim, esta capacidade 

é importantíssima em qualquer AF ou desportiva do dia-a-dia que queiramos 

praticar, sendo um fator essencial para a boa qualidade de vida. A força 

muscular é importante pois esta associa-se a melhorias noutros campos como 

o equilíbrio, coordenação, velocidade de reação e mesmo postura quando os 

músculos do core são trabalhados (Harris & Watkins, 2001). 

Relativamente à flexibilidade, esta é recomendável pelo seu declínio 

precoce e pela sua redução aumentada com o avançar da idade (Farinatti, 

2008). 

As aulas desenvolvidas nos diferentes grupos, foram divididas em 3 

partes, a fase inicial, correspondente ao aquecimento, que consistia na 

mobilização de todos os segmentos corporais, preparando o individuo para a 

realização da fase fundamental do plano de aula, e a fase final, que tinha como 

objetivo o retorno à calma. Esta fase final na turma “luz” e os “elétricos”, foi 

aproveitada para desenvolver a capacidade de flexibilidade. No entanto, apesar 

da disposição da aula não diferir de turma para turma, a frequência do treino 

aplicado já foi diferente, na turma “luz” foram realizadas somente duas aulas 

semanais, ao invés das turmas os “elétricos” e os “resistentes” que tinham aula 

três vezes por semana, de aula para aula existiu sempre um intervalo de pelo 

menos 1 dia.  
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Um programa de atividade/exercício físico, deverá ser aplicado no 

mínimo duas a três vezes semanais, comtemplando 10 minutos de 

aquecimento, 30 minutos para fase fundamental e 10 minutos para o retorno à 

calma (Llano et al., 2006). 

Na turma “luz” depois de cerca de 7 semanas onde se desenvolveram a 

capacidade de força e flexibilidade, realizando entre estas, uma aula 

multicomponente para quebrar um pouco a monotonia, imposta com este tipo 

de trabalho, foi realizada uma avaliação intermédia, precisamente da força e 

flexibilidade dos M.I. e dos M.S.. Uma das dificuldades que surgiu nesta fase, 

foi exatamente a monotonia que este tipo de trabalho provoca no decorrer de 

aulas sucessivas. Para tentar minimizar este efeito, numa fase final do 

aquecimento realizei exercícios lúdicos que despertassem os alunos, e inclui 

como já referido, a aula multicomponente.  

Após o desenvolvimento do treino de força e flexibilidade, foram 

aplicadas cerca de 14 semanas de treino multicomponente, inserindo três aulas 

dividas por essas semanas, que permitiram aos alunos realizar o jogo de 

boccia. Estas aulas foram aqui aplicadas, pelo facto dos alunos gostarem 

bastante deste jogo.  

O treino multicomponente foi desenvolvido pois, de acordo com a ACSM 

(2009a), os programas de exercícios físico para idosos devem ser 

multicomponentes, combinando exercícios de resistência aeróbia, flexibilidade, 

coordenação motora, equilíbrio e força. 

A capacidade aeróbia é a capacidade do sistema cardiovascular 

distribuir sangue e oxigénio aos músculos ativos para que estes possam utilizar 

o oxigénio e os nutrientes na realização de trabalho físico (Astrand & Rodahl, 

1986). 

Spirduso et al. (2005) considera que a flexibilidade é a amplitude 

máxima de uma articulação ou conjunto de articulações, conseguida na 

execução de determinado movimento. 

No que diz respeito à coordenação Llano et al. (2006), considera ser a 

capacidade de ativar de forma organizada pequenos e grandes grupos 

musculares aplicando a quantidade certa de força no movimento pretendido.  
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Os mesmos autores referem que o equilíbrio é a capacidade de manter o 

corpo, estática ou dinamicamente sobre determinada base.  

Por fim, a força muscular é a capacidade que o nosso corpo tem de 

opor-se ou vencer uma resistência através do uso da estrutura muscular 

combinada entre si (Mazo et al., 2001). 

Na aplicação deste tipo de treino, tive que utilizar toda a minha 

criatividade, visto estar perante uma turma com pouca mobilidade, onde, mais 

do que nunca, os cuidados de segurança tiveram que estar presentes. Para 

além da pouca mobilidade, que afetou a quantidade de exercícios que seriam 

bem empregues, também a motivação era diminuída quando eram realizados 

exercícios em posição bípede, que permitiam desenvolver um conjunto de 

capacidade em simultâneo. Tendo esta turma as características já 

mencionadas, a maioria dos exercícios que eram aplicados, principalmente 

numa fase inicial, eram realizados sentados numa cadeira. Conforme ia 

sentindo o à-vontade dos meus alunos para executarem exercícios em posição 

bípede, ia subindo progressivamente a dificuldade, ou seja, inicialmente 

sentados, posteriormente exercícios em posição bípede mas com o auxílio da 

cadeira, e por último exercícios lúdicos que permitiam desenvolver as 

capacidades pretendidas, e que os mantinham muito motivados. 

No grupo os “elétricos”, o objetivo fundamental foi o desenvolvimento do 

treino de força, tanto nesta turma como na turma dos “resistentes” (treino de 

resistência aeróbia), tínhamos previamente estabelecida a capacidade a 

desenvolver nestas duas turmas. Este aspeto foi-nos determinado já antes de 

conhecermos as turmas, no entanto, não nos foi barrada a possibilidade de 

desenvolver outras capacidades, contudo teriam de ser aplicadas de uma 

forma menos notória.  

Como já referido a turma os elétricos desenvolveu principalmente a força 

muscular. 

Segundo Tavares (2008)  aos 50 anos o indivíduo já perdeu cerca de 

10% da massa muscular, a partir desta idade a perda torna-se ainda maior, 

podendo haver declínios de 12% a 14% a cada 10 anos.  
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Wallerstein (2010) refere que a sarcopenia, fenómeno progressivo de 

perda de massa e capacidade muscular, devido à diminuição da quantidade e 

do tamanho de fibras (Spirduso et al., 2005), deve-se a um conjunto de 

alterações neurais, morfológicas e comportamentais, que induzem 

modificações na funcionalidade do idoso, através da perda de equilíbrio, força e 

velocidade dos movimentos (Doherty, 2003).  

Para mim, este grupo foi o mais complexo de todos, não pelas pessoas 

que o incorporavam, mas pela minha total inexperiência no treino de 

musculação. Fizemos uma pesquisa inicial, retirando várias informações da 

literatura, no entanto para a construção do plano anual tivemos que organizar 

toda a informação. A nossa principal dificuldade nesta fase, foi a tomada de 

decisão dos tipos de força muscular que iriamos desenvolver e a ordem dos 

mesmos. No entanto, antes de pensarmos neste aspeto, tivemos que catalogar 

toda a informação que nos permitisse reter as noções básicas da periodização 

e princípios do treino. Assim, na construção de um programa de treino de força 

é fundamental ter como base os modelos de treino, e os princípios específicos 

deste. Segundo Minozzo et al. (2008) são três os modelos de treino de força, o 

modelo não periodizado (variação da intensidade e do volume de treino), o 

modelo da periodização linear (diminuição progressiva do volume com o 

aumento da intensidade), e o modelo periodizado ondulado (alterações 

flutuantes do volume e intensidade), por último o ACSM (2009c) ainda relata 

outro tipo de modelo (periodização inversa) que sustenta uma maior carga e 

menos volume no início do plano e desenvolve-se de forma oposta ao modelo 

clássico. 

Tavares (2008) refere que os princípios fundamentais do treino de força 

são: o princípio da sobrecarga progressiva; da individualização, da 

especificidade e da variabilidade. O mesmo autor desenvolve cada princípio, 

referindo que o princípio da sobrecarga progressiva, consiste no aumento 

progressivo e contínuo da carga de treino. ACSM (2002) considera que são 

várias as formas de o fazer, como por exemplo o aumento da carga, do número 

de repetições, a alteração da velocidade de execução. O princípio da 

individualização requer a elaboração de planos de treino individuais, 
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contemplando o nível de desenvolvimento e as características pessoais. O 

princípio da especificidade refere-se ao planeamento do treino segundo as 

adaptações fisiológicas específicas, sofridas nos músculos envolvidos no 

plano, na velocidade de execução, na amplitude do movimento, nos grupos 

musculares treinados, nos sistemas energéticos e, na intensidade e volume do 

treino (ACSM, 2002). Por último o princípio da variabilidade, consiste na 

periodização do treino variando as várias componentes que o compõem. Desta 

forma, os músculos envolvidos sofrem sempre novos estímulos (ACSM, 2002).  

Após a catalogação de toda esta informação, decidimos utilizar o modelo 

linear no desenvolvimento do nosso plano de treino anual, pois segundo 

Minozzo et al. (2008), a periodização linear provoca maiores ganhos de força, 

comparativamente ao modelo não periodizado. Mas, o mesmo autor baseado 

num estudo, afirma que não existem diferenças na aplicação dos modelos 

periodizados (linear e ondulado) em comparação com o modelo não 

periodizado, quando o volume total do treino é controlado. 

Desta forma, escolhemos como base de planeamento do treino de 

musculação, utilizar o modelo linear seguindo um dos princípios fundamentais 

do treino de força, o princípio da sobrecarga. Utilizando este princípio, 

permitimos o aumento progressivo da carga e a diminuição do volume de 

treino. 

Para avançarmos com o plano anual, executamos as avaliações de 

1RM, foram necessárias 6 aulas para a obtenção dos valores pretendidos, 

como já referido anteriormente, temos a plena noção de que foi um número de 

aulas excessivo para esta tarefa.   

Depois de termos organizadas todas as bases teóricas recolhidas, 

passamos à decisão relativa à ordem do tipo de treino muscular a aplicar. A 

nossa decisão foi iniciar com o desenvolvimento da resistência muscular por 

um período de cerca de 11 semanas, passando para o desenvolvimento de 

hipertrofia durante 7 semanas, e terminando com potência muscular durante 

cerca de 9 semanas. No período de treino de resistência muscular foram 

desenvolvidas 4 aulas que visaram o desenvolvimento do treino 

multicomponente. A aplicação deste tipo de treino surgiu por pedido da 
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professora Joana Carvalho pois necessitava de treinar com esta população 

alguns exercícios multicomponentes. Para nós, estes treinos permitiram 

quebrar a monotonia que já se fazia notar.  

O treino de resistência requer uma % de RM mais baixa em relação ao 

treino de hipertrofia e potência sendo então um treino base para o incremento 

da intensidade aplicada ao longo do ano. 

A resistência muscular é a capacidade de o músculo, durante um 

período prolongado de tempo, executar esforço com carga submáxima 

(Tavares, 2008). Segundo o princípio da progressão, vamos começar por incidir 

neste tipo de treino com vista a incrementos constantes de intensidade do 

treino. Evans (1999), este tipo de treino contraria e evita a diminuição do 

fornecimento capilar ao músculo-esquelético levando a melhorias na vida diária 

do idoso. 

Segundo o ACSM (2009c) é recomendado que exercícios uni e bilaterais 

sejam praticados assim como exercícios mono e poliarticulares. Quanto à 

carga utilizada, sugere-se que as cargas sejam baixas e o número de 

repetições seja elevado, seguindo o plano de periodização clássico (linear). 

Quanto ao tempo de descanso entre séries, este deve ser curto: 

aproximadamente 1,5 minutos para grande número de repetições (15-25) e 1 

minuto para um menor número de repetições (10-15). 

Vendo esta fase terminada, achamos por bem, voltar a realizar as 

avaliações de 1RM, pelo simples facto de este, ser o primeiro período de treino 

após cerca de 3 meses sem contacto com este tipo de exercício físico. Assim 

poderiam ter havido grandes alterações no nível de força dos alunos, o que iria 

vigarizar o desenvolvimento da hipertrofia e potência. Desta vez, foram 

somente necessárias três aulas para a aplicação desta avaliação, sendo 

posteriormente desenvolvido o treino de hipertrofia.  

Segundo Tavares (2008) a hipertrofia é o aumento da secção transversal 

do músculo. Ainda de acordo com o autor, este treino leva à máxima ativação 

do catabolismo proteico que estimula a síntese de proteínas durante o período 

de repouso induzindo assim, a um crescimento muscular. O processo de 
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hipertrofia leva ainda a um aumento no crescimento da rede contrátil das 

proteínas, nomeadamente, a actina e miosina (ACSM, 2009c). 

Segundo a ACSM (2009c) as cargas recomendadas para indivíduos de 

nível intermédio e baixo são entre os 70-85% do RM, 8-12 repetições por série 

com 2 a 3 séries por exercício. Quanto ao tempo de descanso entre série, este 

deve estar entre 1 e 2 minutos. Em relação à velocidade de execução, esta 

deve ser entre lenta a moderada, também com vista a uma melhor execução 

técnica em indivíduos de nível baixo e médio. 

A última vertente de força a ser praticada pela turma foi a potência 

muscular. Esta vertente é a capacidade de produzir força de uma forma rápida 

e, é o resultado do produto da força pela velocidade (Tavares, 2008). 

Segundo Evans (1999), este tipo de treino contribui para um aumento da 

força muscular, coordenação e velocidade de movimento que está relacionado 

com a diminuição do risco de quedas e lesões. Os exercícios de potência 

muscular devem ser praticados por indivíduos que dominem o gesto técnico de 

cada um dos exercícios, mais uma razão para que seja exercitado no final de 

um plano de treino (Carvalho & Carvalho, 2006). 

A ACSM (2009c) recomenda que este tipo de treino possua 2 ou 3 séries 

por exercícios, usando 30 a 60% do RM para MS e 0-60% para M.I. usando 

somente 3 a 6 repetições. 

O grupo os “resistentes” estava dividido em duas turmas, a turma 1 que 

realizava a aula das 9:30 horas às 10:30 horas, e a turma 2 das 10:30 horas às 

11:30 horas. As aulas foram lecionadas em dois locais diferentes, até 

Novembro realizaram-se junto à marginal da praia de Espinho, de Novembro a 

Maio na Nave polivalente de Espinho, quer no seu interior quer no seu exterior, 

e de Maio a Junho voltaram a ser realizadas junto à marginal da praia. Por 

vezes, quando o tempo não o permitia, as aulas que seriam realizadas junto à 

praia, passavam a ser realizadas num espaço interior, neste caso, tínhamos 

sempre como prevenção, um plano de aula que continha exercícios lúdicos 

mas que desenvolvessem a componente aeróbia. A principal capacidade a 

desenvolver nesta turma, foi a capacidade aeróbia, através da caminha. 
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A estratégia adotada para o desenvolvimento do plano anual dos 

“resistentes” foi progredir sucessivamente a caminhada, aumentando os kms 

ou diminuindo o tempo. Os kms são contabilizados através de pedómetros, e o 

tempo através de cronómetros, em que os professores tiram notas para assim, 

ser possível verificar a intensidade da mesma e, precisar a progressão 

individual, para que no final a turma obtenha resultados positivos. 

No entanto, cerca de 2 meses antes do plano de treino anual terminar, 

percebemos, através de conversas sucessivas com os alunos, que gostavam 

muito da parte final da aula onde desenvolvíamos as outras capacidades, e das 

aulas que eram realizadas no interior de um espaço quando o tempo não 

permitia a sua realização no exterior, desta forma, e em consenso com a 

professora Susana, alteramos o plano, sendo realizadas duas aulas por 

semana de jogos lúdicos e competitivos, que desenvolvessem a capacidade 

aeróbia, sendo somente disponibilizada uma aula por semana para a 

realização da caminhada e com extração dos tempos de cada volta. Esta 

contagem do tempo que os alunos demoravam a executar cada volta, 

motivava-os, pois eles comparavam o tempo que faziam em cada aula, 

tentando melhor na seguinte.  

Muitas alterações estruturais acarretadas pela idade, provocam 

mudanças funcionais que acabam por ser incutidas na forma de marchar do 

idoso. Segundo Bernstein-Lewis (1990), a diminuição da velocidade e tamanho 

da passada, a dificuldade de deslocamento vertical do corpo, diminuição dos 

ângulos de flexão e extensão das articulações dos MI assim como o aumento 

da base de sustentação, são algumas das alterações funcionais visíveis na 

marcha de um idoso. 

O nosso objetivo é fazer com que o programa melhore algumas destas 

carências estruturais e por sua vez corrija os problemas funcionais que daí 

advém. Segundo Rosemond & Mercer (2002) os programas de exercícios 

preventivos são importantes pois tem como objetivo manter a independência do 

idoso e maximizar o desempenho funcional. 
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Neste programa existe uma melhoria mutua pois a um aumento da 

capacidade funcional melhora a marcha do idoso que por sua vez, acaba por 

influenciar positivamente na atividade da vida diária.  

Segundo Judge et al. (1993) os treinos e exercícios de caminhada, 

apresentam resultados positivos quanto ao aumento da velocidade da marcha 

e aumento da independência funcional dos idosos. 

Com isto pretendemos utilizar o programa de marcha não só para a 

melhoria da capacidade cardiovascular mas também na própria precessão da 

marcha em si. Tendo a marcha a importância referida, um treino regular da 

mesma, permita ao idoso a adoção de estratégias para a melhoria do 

movimento funcional em si. 

No seguimento do programa de marcha outras capacidades funcionais, 

também foram treinadas. Assim, temos como objetivo principal a melhoria da 

capacidade aeróbia não descartando o treino de força, equilíbrio, coordenação 

e flexibilidade. Estas capacidades influência a forma como o idoso caminha 

sendo uma mais-valia para a obtenção de resultados positivos. 

A nossa opção para que estas capacidades sejam treinadas 

semanalmente foi providenciar 15 minutos de todas as aulas para o trabalho 

exclusivo de uma das capacidades secundárias. 

O plano estipulado foi sofrendo incrementos de intensidade com o 

decorrer do ano e com o aumento das capacidades dos alunos. Assim sendo 

as duas formas que usamos para este aumento de intensidade foi diminuir o 

tempo do percurso ou então aumentar a distância percorrida. Quando 

diminuímos o tempo de percurso, os alunos têm de fazer a mesma distância 

em menor tempo, aumentando assim a velocidade da marcha e quando 

aumentarmos a distância, também terão de adaptar a velocidade da marcha 

para concluir o percurso no tempo pretendido. 

A capacidade de equilíbrio é um processo complexo que depende da 

integração da visão, da sensação vestibular e periférica, dos comandos 

centrais e respostas neuromusculares e, particularmente, da força muscular e 

do tempo de reação. Um declínio da função relacionado à idade pode ser 

demonstrado em todas as partes desses sistemas tendo como resultado o fato 
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de que um terço da população acima de 65 anos sofre quedas a cada ano 

(Overstall, 2003). 

O desenvolvimento desta capacidade nesta população, é bastante 

importante, pois segundo Pereira et al. (2001) os idosos dos 75 aos 84 anos 

que necessitam de ajuda para as atividades da sua vida diária (comer, tomar 

banho, higiene íntima, vestir-se, sair da cama, incontinência urinária e fecal) 

têm uma probabilidade de cair 14 vezes mais do que pessoas da mesma idade 

que são independentes. De todas as quedas, 5% resultam em fraturas e 5 a 

10% em ferimentos importantes que necessitam de cuidados médicos (Pereira 

et al., 2001). 

De uma forma global, é necessário que o idoso adquira uma boa 

perceção da postura e da posição do corpo no espaço para que se evidencie o 

equilíbrio, daí o trabalho desta capacidade. Os planeamentos anuais dos 

diferentes grupos, surge nos anexos, anexo 2 (grupo “luz”), anexo 3 (grupo os 

“elétricos”) e anexo 4 (grupo os “resistentes”). 

 

3. As dificuldades que se foram sentindo  

 

3.1. Grupo “luz” 

 

A vontade de me superar em cada obstáculo presente 

 

O EP é o nosso primeiro contacto com o mundo do trabalho, é o tempo e 

o espaço que permite debutar os nossos conhecimentos, colocando na ponta 

da prancha a criatividade presente em cada um de nós, tomando decisões 

moldadas pela aprendizagem e análise dos conhecimentos adquiridos, 

podendo a decisão ser bem sucedida, ou não para a realidade em questão, no 

entanto o fator que permitiu o deslize na prancha terá de ser analisado e 

moldado da melhor forma para que o mergulho seja desta vez perfeito. 

Contudo, a perfeição é longínqua, existem sempre pontos a melhorar, sempre 

uma “farpa para raspar”.  
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“Eu não me envergonho de corrigir os meus erros e mudar de opinião, porque 

não me envergonho de raciocinar e aprender.” 

(Alexandre Herculano) 

 

O impacto inicial: a realidade dos idosos institucionalizados 

 

A realidade presente neste tipo de população era por mim já conhecida, 

pelo facto de estar um pouco familiarizada com pessoas institucionalizadas, 

pois trabalho num centro de dia, a desenvolver exatamente a mesma função. 

Contudo, cada caso é um caso e cada pessoa é única, as vivencias passadas 

e o meio envolvente moldam as pessoas no que são hoje, todas elas com 

características próprias.  

Com a minha chegada ao centro e apresentando-me aos órgãos que 

fazem toda aquela instituição funcionar diariamente, foi-me referida uma frase 

mais que uma vez que ficou gravada na minha memória, “o professor que 

esteve aqui no ano anterior era muito divertido, eles gostam de pessoas 

divertidas”. De facto estas palavras deixaram-me um pouco aflita, surgiram em 

mim várias afirmações e questões…”Eles gostavam muito dele”; “Será que vou 

conseguir cativa-los?”; “Será que a minha forma de ser e de explicar vai ao 

encontro do que eles preferem?”; “ Eles gostam de pessoas divertidas”; “ 

Gostarão da minha forma característica de animar a aula?”… 

O passo seguinte foi o contacto com a turma, a minha apresentação 

perante os alunos, pretendia que todos me vissem e ouvissem da melhor 

forma, no entanto a 1ª alteração decorreu de imediato nesta aula, as cadeiras 

encontravam-se em duas filas, estando os idosos voltados uns para os outros. 

Pretendia em todas as minhas aulas dois aspetos fundamentais: desenvolver a 

interação e socialização professor-aluno e aluno-aluno, desta forma dispôs as 

cadeiras formando um retângulo e direcionadas para o centro, assim conseguia 

uma boa visibilidade de toda a gente.  

Nesta aula sucedeu o que penso acontecer a todos os professores em 

alguns dos seus planos de aula, planeei uma aula demasiado extensa. A parte 
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“teórica”, preenchimento de uns questionários, ocupou todo o tempo restante 

da aula, como era completamente desconhecido da minha parte se os meus 

alunos seriam analfabetos ou não, preferi fazer deste questionário um tipo de 

entrevista, eu fazia perguntas às quais cada aluno respondia. O meu erro 

encontra-se neste ponto, pois não executei um bom calculo relativamente ao 

tempo que precisaria para esta etapa. 

Foi durante as primeiras aulas que recolhi a informação básica sobre os 

meus alunos, incluindo o seu nível de aptidão física. A aplicação da bateria de 

testes nos grupos de estágio foi o meu 1º contacto real com a avaliação da 

aptidão funcional. Esta avaliação é composta por diferentes testes e no 

primeiro impacto com os meus alunos foi bastante percetível o baixo nível de 

aptidão física, tendo eu a certeza que alguns deles não conseguiriam realizar 

todas as avaliações e relembrando a frase que me disseram no meu 1º dia, 

pensei em juntar o útil ao agradável, começar o plano anual com aulas lúdicas 

que desenvolvessem a interação entre todos, permitindo assim dar a conhecer 

a minha parte mais divertida aos alunos, despertar o interesse dos alunos para 

participarem na aula, e auxiliar no planeamento da avaliação da aptidão 

funcional, permitindo-me reconhecer os vários níveis funcionais que haviam na 

turma, realizando assim um quadro que especificaria quais as avaliações que 

cada aluno conseguiria realizar. 

 

À descoberta do que nos aproxima 

 

No decorrer das aulas fui tentando perceber vários pontos que 

favorecem a minha aproximação e interação com os alunos, para tal foi 

necessário experienciar alguns exercícios que sugassem a minha criatividade, 

conceder uma grande atenção ao interesse que cada aluno estaria a debutar 

em cada exercício aplicado, e aplicar algum tempo no começo ou fim da aula 

para desenvolver conversas informais com os alunos, sobre os mais variados 

temas, como família, percurso de vida, aspetos que tenham gostado ou 

desgostado durante as aulas. 



  

107 
 

Esta é realmente uma população que necessita de muito carinho e estas 

conversas são para eles muito satisfatórias, gostam da proximidade, de relatar 

acontecimentos passados, de sentir a atenção, o cuidado e o carinho que 

temos por eles.  

 Os idosos institucionalizados tendem a sentir-se mais sozinhos (Russo, 

2008), a entrada na instituição diminui os laços com os familiares, vizinhos e 

amigos (Lopes, 2012), na realidade o contacto com os três grupos diferentes 

permitiu corroborar com estas afirmações, senti que os idosos 

institucionalizados necessitavam muito mais deste tempinho de atenção, as 

conversas. No entanto, estas conversas foram gratificantes tanto para eles 

quanto para mim, foi daqui que absorvi grande parte dos feedbacks sobre 

aspetos positivos e negativos da aula. Percecionei que grande parte dos alunos 

gostavam de jogar boccia, de música no decorrer da aula, de jogos que 

permitissem a interação, do uso de materiais novos, ficavam fascinados 

quando apresentada um material e o aplicava onde nunca tivessem pensado 

usar aquele material naquela situação, como por exemplo uma folha colocada 

sobre mão, a qual não a poderiam deixar cair e teriam de caminhar sem 

agarrar essa folha, e durante o jogo iam trocando de folha com os colegas. 

Este foi um dos jogos aplicados que me permitiram desenvolver a capacidade 

aeróbia juntamente com outra capacidade, pois no decorrer das aulas verifiquei 

que, quando o desenvolvimento aeróbio também estava presente no exercício 

não havia motivação para a sua realização, assim comecei aplicar exercícios 

lúdicos que os motivassem e que permitiram não só trabalhar a componente 

aeróbia como também outras componentes em simultâneo. Com o avançar dos 

anos, vai diminuindo a motivação para a prática de atividades físicas, sendo 

necessária a aplicação de diversos aspetos que aumentem a estimulação do 

aluno (Rauchbach, 2001). 

 Outro exercício que despertava imenso prazer neles era o “volei” com 

balão, colocava uma rede no meio da sala, um aluno em cada lado da rede e 

iam trocando o balão de um lado para o outro sem o agarrar, por vezes 

colocava dois alunos em cada lado, no entanto pelo risco de queda pois tinham 
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que fazer algumas deslocações mais rápidas do que o comum, e por ser 

somente uma professora, não o fiz muitas vezes.  

Um outro fascínio percetível foi o lançamento e receção da bola com os 

M.S., adoravam quando ainda no aquecimento por vezes sentados, outras 

vezes em posição bípede, executavam alguns lançamentos para mim.  

 

As dificuldades que iam surgindo 

 

Numa primeira fase do plano anual os dois objetivos fundamentais 

incidiam sobre o trabalho de força e de flexibilidade, desde logo reparei que no 

treino de ambas as capacidades os alunos tinham dificuldades em executar de 

forma correta alguns exercícios, mesmo copiando todos os movimentos que eu 

ia realizando. O treino de força deve numa fase inicial ser desenvolvidos em 

máquinas, precisamente para diminuir as execuções técnicas erradas 

(Tavares, 2008), no entanto esta instituição não possuía máquinas nem tão 

pouco material, como pesos livres ou bandas elásticas para o trabalho desta 

componente. Para contornar a situação, utilizei em alguns exercícios bandas 

elásticas, contudo esta opção não se mostrou a mais correta, pois apesar de 

tentar transmitir como executar e eu própria realizar o exercício, a turma para 

além de não executar o movimento correto, ainda acresceu um outro problema, 

o uso daquele material novo. Assim a solução desaguou no uso de garrafas 

plásticas de 0,33L e 0,50L com areia. Esta sim mostrou-se eficaz, a execução 

técnica continuou numa fase inicial a não ser boa, no entanto foi melhorando e 

consegui seguir o princípio da sobrecarga progressiva, fui sempre verbalizando 

e realizando em simultâneo o exercício para que o nível técnico melhorasse, 

contudo algo que reparei no decorrer das aulas, em qualquer exercício para 

aperfeiçoar a execução do mesmo, é fundamental o toque no segmento que 

não está correto. 

Uma outra capacidade em que inicialmente tive dificuldade em transmitir 

e desenvolver nos alunos foi a coordenação, quando comecei a aumentar o 

nível de complexidade a maioria dos alunos não conseguia realizar o 

movimento continuo e sem que houvessem enganos na ordem dos mesmos, 
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assim a melhor forma para ultrapassar esta dificuldade, consistiu na sucessiva 

verbalização do movimento estando em simultâneo a executar o que 

verbalizava, tudo a um ritmo muito lento, também foi fundamental antes de 

aumentar a complexidade, treinar vezes repetidas cada movimento 

separadamente e só posteriormente quando a execução de todos eles se 

mostrasse assimilada fazer a união para um movimento só e continuo.    

 

3.2. Grupo os “elétricos”  

 

Dificuldades e estratégias de remediação  

 

Após a implementação das atividades devidamente pensadas e 

estruturadas, surgem as dúvidas, os problemas e as verdadeiras dificuldades. 

É com estes problemas que se cria a capacidade critica e analista que nos 

permite perceber o que é que falhou, o porquê de ter falhado e intervir de forma 

a melhorar e corrigir o sucedido.  

Ao longo do ano foram feitas reflexões críticas que permitiram recolher 

os aspetos mais importantes de determinados períodos no que diz respeito a 

problemas, a situações inesperadas, casos de intervenção específicos, 

improvisos, entre outras situações. Após a recolha desses dados, são traçadas 

estratégias de intervenção para que não voltem a suceder e se voltarem, 

consigamos dar uma resposta mais eficiente e apropriada. 

Após as apresentações era tempo de começar a fase de adaptação. 

Nesta fase é normal que surjam mais problemas e duvidas e foi o que 

aconteceu. Logo nas primeiras aulas apercebemo-nos que o nível de conversa 

entre os alunos era muito elevado devido ao facto de já se conhecerem há 

muito tempo. A solução que arranjamos para conciliar o fator social com o bom 

decorrer da aula foi deixar os alunos conversar enquanto fazíamos o 

aquecimento, assim, em todas as aulas era posta a conversa em dia no início 

de modo a não prejudicar o decorrer da mesma, mesmo assim durante as 
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aulas as chamas de atenção eram constantes, e assim o trabalho realizado 

acabava por diminuir. 

Embora não fosse a primeira aula de musculação que a turma ia ter, as 

dúvidas em relação aos planos de treino surgiam em muitos dos alunos devido 

ao fato de estarem muito tempo sem ter aulas e devido à mudança de 

professores. Inicialmente optamos por administrar os planos em grupos de três 

pessoas, mas fazia com que a diferença de tempo de execução e de repouso 

dos grupos fosse muito grande e então optamos por criar pares em vez de 

trios. Esta solução melhorou muito a fluidez da execução dos exercícios e do 

tempo de descanso. Outro problema encontrado foi o fato de haver alunos 

bastante rápidos a executar os exercícios e a mudar de máquinas, ao invés de 

outros eram bastante lentos fazendo com que a intensidade do treino 

diminuísse devido ao tempo de espera para a máquina seguinte. A solução que 

arranjamos para contornar o caso foi fazer os alunos passarem para o 

exercício seguinte tendo este que estar relativo a grupos musculares diferentes 

do anterior. Com isto, tínhamos uma aula com maior intensidade mas ao 

mesmo tempo mais confusa porque quase todos os alunos saltavam 

constantemente para o exercício seguinte, então decidimos arranjar outra 

solução. Após o final do aquecimento, entregamos os planos aos alunos e 

estipulamos um tempo de execução de cada máquina de forma a trocarem 

todos ao mesmo tempo após ouvirem o apito do professor. Com três minutos e 

meio para a execução dos exercícios, os alunos começavam e acabavam os 

exercícios todos ao mesmo tempo, evitando a confusão referida. Outra 

vantagem desta solução foi o facto dos tempos de descanso serem cumpridos. 

Reparamos também que os alunos estão em níveis de desenvolvimento 

diferentes. Existem uns que não podiam efetuar determinada máquina devido a 

problemas físicos e isso fez com que tivéssemos de arranjar outra solução, em 

conjunto com os próprios, para o trabalho dos mesmos grupos musculares. 

Também os níveis motivacionais para a prática de musculação variam entre os 

alunos, sendo que existem uns que receberam muito mais feedbacks e apoio 

motivacional do que outros para que houvesse uma entrega e disposição para 

a aula. Um dos problemas de motivação detetado foi que, quando os 
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professores sugeriram ir beber água no final do exercício, muitos alunos 

faziam-no sem ter acabado o exercício. Este episodio só ocorreu durante uma 

aula e foi resolvido com o simples ato de permitir ir beber água somente 

quando cada um acabasse o exercício, indo sozinho e não em grupo. 

Quanto aos planos de treino, foram constantemente atualizados tendo 

em conta as dificuldades dos alunos na execução de certos exercícios, pois 

surgia sempre algum problema que os impossibilitava de fazer os mesmo 

exercícios que o parceiro, acabando por ficar cada um com um plano 

personalizado, mas mantendo o desenvolvimento dos mesmos grupos 

musculares. 

Após a fase de adaptação surgiram os primeiros testes e avaliações e 

com estes mais problemas e dificuldades foram sentidos. Um dos problemas 

que antecipamos foi a demora na execução da bateria de testes que utilizamos, 

dessa forma optamos por pedir ajuda a um colega do nosso ciclo de forma a 

que a realização dos testes fosse menos demorada.  

Após a realização da fase adaptativa e da avaliação inicial dos alunos foram 

necessárias seis aulas para a avaliação de 1RM, nesta avaliação perdemos 

bastante tempo devido à nossa inexperiência e a possibilidade de estarem 

somente dois professores na aula. Mais tarde foi-nos sugerido, para que na 

segunda avaliação diminuíssemos o número de músculos, e assim poupar 

mais aulas para o treino em si.  

Na avaliação da aptidão física, precisamente no teste de caminhar 6 

minutos surgiu um pequeno problema, a contabilização do número de voltas 

era feita pela transmissão de um elástico ao aluno, no entanto o facto de haver 

muitos alunos a passar no mesmo sítio e ao mesmo tempo, quebrava o ritmo 

aquando da receção do elástico. Na segunda avaliação optamos por sermos 

nós a marcar as voltas realizadas por cada um dos alunos para que tal não 

voltasse a acontecer. 

Após a fase de adaptação e as primeiras avaliações realizadas, 

começamos os treinos de musculação. 

Muitos alunos tinham dificuldade em ouvir e repetir o que lhes estava a ser 

dito, e quando para a realização do exercício era necessário uma técnica de 
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execução mais complexa, esta não era alcançada. Um problema geral que 

tivemos durante todo o ano em inúmeras situações foi a capacidade dos alunos 

reterem a informação ouvida. Em todas as aulas, durante todo o ano, foi 

preciso repetir correções: 

 A rapidez de execução do movimento excêntrico e concêntrico, assim como 

amplitudes do mesmo movimento - este problema pode ser devido à pouca 

carga utilizada ou então por falta de atenção. Embora os professores 

estivessem constantemente a chamar a atenção para esse facto, os alunos 

esqueciam-se facilmente. 

 A correta respiração - mesmo relembrando antes da aula, era necessário 

corrigir constantemente os alunos.  

 Postura incorreta - é uma característica frequentemente detetada, pois 

alguns alunos já tinham problemas posturais e então, mesmo após o 

constante aviso, muitos deles adotavam uma má postura aquando da 

execução dos exercícios. Para além dos sucessivos avisos e as correções, 

optamos por imprimir imagens de todos os exercícios de pesos livres que os 

alunos tinham nos planos. As imagens foram colocadas no espelh,o ao lado 

dos pesos livres, de forma a estarem constantemente presentes. Também 

fizemos questão de em todas as aulas fazer referência à presença das 

imagens mesmo sabendo eles qual seria o exercício.  

Durante o treino de resistência (65% RM) muitos alunos consideraram a 

carga demasiado baixa, sentindo-se à vontade para a aumentar, cumprindo o 

mesmo número de séries e repetições, sentindo-se assim mais satisfeitos com 

o trabalho. Estes casos devem-se possivelmente ao facto de os alunos não se 

terem esforçado devidamente na administração dos testes de 1 RM, acabando 

por desvirtualizar a % de RM que estávamos a utilizar. Para além disso 

também as máquinas tinham os pesos em kg ou lb, dificultando o 

discernimento do peso a utilizar. A solução que arranjamos foi colocar os pesos 

nos planos consoante as medidas de peso que cada máquina apresentava, 

umas em kg outras lb. 

Relativamente ao uso de pesos livres, muitos alunos sentiam-se 

desconfortáveis quando tinham de trabalhar com pesos relativamente 
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elevados. Denotamos que as diferenças entre um peso e o imediatamente a 

seguir eram em demasia para muitos alunos, o que fazia com que 

trabalhassem no peso abaixo do pretendido. Embora nos tivéssemos 

apercebido de que eram capazes de trabalhar com mais peso, recusavam-se a 

usá-lo. Sugerimos então a substituição para máquinas quando possível, ou o 

aumento do número de séries. Esta ultima medida também era administrada 

quando alguns alunos trabalhavam sozinhos devido á falta do parceiro. Assim, 

nesses casos, de forma a prolongar o tempo de trabalho, foi sugerido que 

fizessem 3 séries em vez de duas. Todos os alunos fizeram as 3 séries em 

todos os grupos musculares sem nenhum problema. 

Durante todo o ano, houve situações a acontecer constantemente e que 

mesmo mediante avisos e insistências da nossa parte, foram impossíveis de 

evitar na totalidade. Um dos problemas é o facto de os alunos fazerem 

questões muito raramente, havendo mesmo alunos a começar exercícios e a 

esclarecer dúvidas dos mesmos somente quando nos dirigíamos a eles. Outros 

inventavam exercícios que nunca foram feitos e só se aperceberam quando o 

professor lhes fez referência. Com isto surge a necessidade de repetir as 

mesmas mensagens e avisos sucessivamente durante as aulas. 

 

3.3. Grupo os “resistentes” 

 

Dificuldades e estratégias de remediação 

 

Neste local, a primeira abordagem aos alunos e às primeiras impressões 

não foi difícil, pois fizemos o reconhecimento da turma em conjunto com um 

professor proveniente da instituição demonstrando um papel serio e fazendo 

com a atenção dos alunos fosse adquirida facilmente. Após ultrapassar as 

primeiras impressões, era tempo de começar a fazer as aulas. 

Com o passar do tempo, foi-se aproximando o inverno e o mau tempo, 

os dias estavam mais frios e começaram as chuvas. Este foi um dos maiores 

problemas a ultrapassar pois tínhamos de adaptar a aula, que seria 
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inicialmente no exterior, para o interior e o espaço não era próprio para o efeito. 

Para além do espaço, havia a problemática da falta de material, pois só estava 

disponível noutro local, e do outro lado da cidade de Espinho. Para quando nos 

deparássemos com o mau tempo, tínhamos um plano de aula que permitia a 

realização da mesma no espaço interior.  

Após as primeiras aulas apercebemo-nos que o nível de dedicação e 

assiduidade dos alunos era bastante insuficientemente, ou devido ao mau 

tempo ou então porque os alunos marcavam consultas ou outros eventos na 

data das aulas. Este problema levou a que muitas vezes se tivessem de adiar 

exercícios e jogos devido à falta de alunos na aula. Também a pontualidade 

era fraca, havendo muitos alunos a chegar tarde a aula, obrigando a que as 

explicações fossem repetidas ou, quando os alunos chegavam muito mais 

tarde do que a hora prevista, a ter de voltar repetir as informações importantes, 

no final da aula. 

No decorrer das aulas fomo-nos apercebendo que muitos dos alunos 

não estariam a fazer as aulas de acordo com o seu nível de capacidades, o 

que tornava uma aula de marcha num simples passeio pela cidade. Após nos 

depararmos com a falta de dedicação arranjamos uma forma de incentivar a 

turma a caminhar mais, e mais rápido. A solução passou por cada grupo que 

tivesse aproximadamente a mesma intensidade de marcha, faria a caminhada 

em conjunto. Assim, formados os grupos, cada um deles deveria formar uma 

“fila indiana”, onde o aluno que estivesse atrás deveria passar para a frente, 

acelerando o passo em relação ao resto do grupo. No início foi complicado de 

ritmar a marcha mas ao fim de alguns metros acabou por funcionar 

perfeitamente. 

 Aspetos positivos: aumento da intensidade da marcha; maior coesão do 

grupo para futuras aulas; maior comprometimento com a tarefa. 

 Aspetos negativos: diminuição do fator socialização (adorado por 

muitos); maior distância entre os alunos da frente e os de trás o que 

diminuiu o controlo visual da turma por parte do professor.  

Este método também permitiu o incentivo do próprio grupo a cada um deles. 
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Quando as aulas eram lecionadas na nave, foi adotada uma outra 

estratégia relativamente ao desenrolar dos planos de treino. Pelo menos uma 

vez por semana, após o aquecimento de uma volta à nave, foi sugerido que, 

em vez de fazerem um número certo de voltas (o que faziam com que alguns 

alunos acabassem mais rápido do que outros e alguns nem sequer terminavam 

as voltas pretendidas), fizessem o maior número de voltas num período de 

tempo estipulado por nós. Inicialmente começamos com 35 minutos havendo 

depois um aumento e redução do mesmo, consoante o objetivo da aula e o 

planeamento feito. Este tipo de aulas fomentou um empenho muito maior por 

parte dos alunos, assim como, a sua concentração na marcha e no desprezo 

da conversa, para além disso, permitia a comparação de resultados com vista 

na melhoria das aulas posteriores. 

Contudo, um dos problemas que acabou por surgir foi a mo notoriedade 

das aulas, pois, para irmos de encontro aos objetivos tínhamos de fazer muito 

tempo de marcha e, embora os alunos soubessem que era um programa 

maioritariamente de marcha, o que os desmotivava. 

Assim nas aulas foram aplicados vários exercícios de acordo com o que 

já referimos em cima, na justificação do plano anual, aplicação de força e de 

equilíbrio/coordenação, aspetos estes, importantes e implicativos no processo 

de marcha. 

  

4. Monitorização da evolução/adaptação ao programa de treino 

 

 Após o término da aplicação do plano anual, ou de uma fase específica 

do mesmo, foram realizadas avaliações da aptidão funcional através da 

aplicação da bateria de testes de Rikili & Jones.  

 No grupo “luz” e “resistentes” foram realizadas avaliações intermedias, 

com o intuito de verificar se existiam progressos com a realização do treino que 

estava a ser aplicado. Na turma “luz”, como já referido anteriormente, foram 

aplicados os testes de força e flexibilidade, após o encerramento do treino que 

englobava o desenvolvimento dessas mesmas capacidades, ou seja, em 

meados do mês de Janeiro. 
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 No geral, todos os alunos conseguiram obter progressos, no entanto, foi 

na capacidade de força dos M.S. onde se conseguiram os melhores resultados. 

 

Quadro 5 - Análise descritiva e comparativa das variáveis dependentes no grupo “luz” 

nos dois momentos avaliados 

 1ª avaliação (M 

 DP) 

2ª avaliação 

(M  DP) 

Mudança   

(M  DP) 
P 

Levantar/sentar (nº rep) 9,80  3,96 10,60  2,97 0,80  1,30 0,194 

Flexão antebraço (nº rep) 10,86  2,61 16,86  1,77 6,00  1,73 0,017 

Sentar/alcançar (cm) -15,70  11,79 -11,60  11,92 4,10  9,15 0,207 

Alcançar atrás costas (cm) -29,80  14,25 -27,70  12,54 2,10  5,10 0,165 
rep= repetições; DP= desvio-padrão 

 

 Apesar de se ter verificado um aumento significativo apenas da força 

dos M.S., é gratificante apurar que a média conseguida em todas as 

capacidades aumentou, apesar destas alterações não serem significativas. 

Esta turma é maioritariamente composta por elementos já com alguma idade o 

que influencia os ganhos que possam ser obtidos. Como já referido 

anteriormente, a época em que estas avaliações foram realizadas não foi a 

melhor escolha, visto que ainda estávamos em pleno inverno, cujas condições 

meteorológicas não foram favoráveis e como tal, a predisposição dos alunos 

para a prática de exercício físico não foi total, por indícios gripais ou até mesmo 

pela temperatura que se fazia notar. Apesar de tudo somente duas alunas 

regrediram numa das capacidades avaliadas, a flexibilidade dos M.S. e M.I., eu 

como professora e auxiliar destas alunas em todas as aulas, devo realçar que 

já esperava estes resultados, pois a vontade diária para realizarem a aula era 

diminuta. Este foi um ponto que tentei alterar, motivando particularmente estas 

alunas, estando mais atenta e sendo mais insistente para que elas realizassem 

ao máximo o exercício proposto. Houve outra aluna que diminuiu em 1 

repetição a quantidade de vezes que levantava e sentava (teste de força do 

M.I.), desta aluna esperava outra resultado, pois demonstrava ter motivação 

interna para a realização das aulas, no entanto este resultado não é fiável pelo 

facto da aluna ter apresentado alguns sintomas gripais.  

 O trabalho aplicado nesta 1ª fase do planeamento e segundo os dados 

obtidos teve efeitos positivos, visto que nestas faixas etárias a manutenção da 
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capacidade, por si só já é um resultado benéfico. O aumento significativo da 

capacidade de força dos M.S. pode ter sido causado pelo trabalho 

desenvolvido com pesos livres (garrafas de areia), as quais com o 

desenvolvimento do plano foram aumentando gradualmente a carga (garrafas 

de areia de 0,33L e 0,50L). Não foi realizado o mesmo trabalho nos M.I. pois 

verifiquei uma maior dificuldade na realização dos exercícios, não sendo 

favorável a aplicação de cargas externas, sendo que a carga aplicada era o 

próprio peso do corpo. É compreensível que na maioria dos idosos os M.I. 

sejam os mais afetados a nível muscular, pois como Mazo (2008) refere que os 

idosos passam grande parte do seu tempo sentados, mesmo quando saem 

estão levantados um curto espaço de tempo. É óbvio que a inatividade, o 

desuso dos M.I. aumentará as perdas inerentes do avançar da idade.  

 No grupo os “resistentes”, cerca de 5 meses após a aplicação do plano 

anual, foi realizada toda a bateria de testes. O nosso papel/desempenho nesta 

turma foi distinto relativamente às outras turmas, pois este grupo era 

supervisionado pela professora Susana Carrapatoso, a qual tratava de vários 

pontos que permitiam o funcionamento do programa de marcha, um desses 

pontos era precisamente a avaliação da aptidão funcional, das duas turmas 

que componham este grupo. Assim, a nossa intervenção neste grupo, consistiu 

somente na construção do plano anual, e no auxílio das avaliações, sempre 

seguindo ordens previamente estabelecidas. Como por exemplo, no plano 

anual, pudemos aplicar os exercícios e atividades, que segundo a literatura 

pensamos ser os mais adaptados à turma, no entanto tínhamos por base o 

desenvolvimento da capacidade aeróbia, fundamentalmente com a caminhada.  

Depois da aplicação de todo o plano anual, em todas as turmas 

realizamos, mais uma vez, a avaliação da bateria de testes FFT.  

Na turma “luz”, após cerca de 4 meses do desenvolvimento do treino 

multicomponente, foi efetuada a terceira e última avaliação da aptidão funcional 

dos alunos. Desta vez pensei numa melhor data para aplicar a bateria de 

testes, visto que na avaliação anterior poucos alunos foram avaliados pela 

ausência destes, devido às condições meteorológicas adversas e motivos 

gripais. Iniciei a aplicação da bateria de testes cerca de 1 mês antes do término 
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das aulas, para assim conseguir ter uma margem de 7 aulas que permitissem 

fazer a avaliação em alunos que estivessem ausentes por algum motivo 

excecional. No entanto, foram disponibilizadas 3 aulas para as avaliações, as 

restantes apesar de estarem delineadas para a continuação do treino 

multicomponente, permitiram também a execução das mesmas em alunos 

nessas situações, terminando a aula mais cedo uns minutos para esse fim.   

No geral, os resultados são positivos, verifica-se mais uma vez 

excelentes resultados na força dos M.S., no entanto, nesta última avaliação 

também se conseguiram melhoras significativas na flexibilidade quando 

comparamos o primeiro e o último momento de avaliação.   

No grupo os “resistentes”, passado cerca de 8 meses da primeira avaliação 

da aptidão física, foi realizada a segunda e última avaliação. Os melhores 

resultados foram obtidos na capacidade que o plano anual desenvolvia (força), 

contudo, notam-se melhoras mais significativas nos M.S.. Verificamos que este 

tipo de treino pode melhorar as capacidades de agilidade, resistência aeróbia e 

fundamentalmente força, no entanto, mesmo com a aplicação do treino de 

flexibilidade na parte final da aula, não foram obtidos resultados positivos. 

Porém, o desenvolvimento desta capacidade, como já referido anteriormente, 

não foi sempre possível. 

Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos em cada avaliação 

aplicada, está presente em anexo um quadro para cada grupo, anexo 5 (grupo 

“luz”, anexo 6 (grupo os “elétricos”), anexo 7 (grupo os “resistentes”).  
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V. Conclusões e perspetivas futuras 

 

Numa fase inicial do mestrado, não era de todo minha intenção ingressar 

por esta componente, estágio, no entanto, fui-me apercebendo do quão 

gratificante poderia ser esta experiencia na minha prática profissional, apesar 

de já à alguns anos, ser presenteada com a feliz possibilidade de estar em 

contacto real com uma instituição, que desenvolve a função de centro de dia 

com a população idosa. É certo que tinha já alguma experiencia, porém este 

EP permitiu o contacto com três grupos divergentes. Numa fase inicial, o grupo 

que me colocou com maior receio relativamente ao desenvolvimento de cada 

aula, foi o grupo os “elétricos”, pelo simples facto dos meus conhecimentos 

sobre a capacidade a desenvolver (força), serem diminutos. No entanto, a 

ajuda dos meus colegas de estágio, a pesquisa de bases bem fundamentadas, 

e claro, o afeto e o à-vontade com que todos os alunos desta turma me 

proporcionavam, permitiram que esse receio se fosse evaporando, deixando no 

fundo, a vontade de fazer melhor, de me superar. É extremamente gratificante, 

quando sentimos que os nossos alunos gostam da forma, dos exercícios 

aplicados e principalmente da maneira como a aula é dirigida. É unanime o 

afeto, o carinho e o apreço que se vai tornando cada vez maior, conforme as 

aulas se vão desenvolvendo e se vai aumentando a proximidade com os meus 

alunos.  

São experiências que não se esquecem, lembro-me de um dia, no final 

de uma das aulas na turma “luz”, uma das alunas quando eu me despedia, cita 

uma frase que será por mim sempre lembrada “oh menina, vá, mas volte 

rápido!”. São palavras e gestos como estes, que me fazem gostar cada vez 

mais de trabalhar com esta população, que me fazem crescer a vontade de 

superar cada obstáculo presente em cada aula, de procurar a melhor solução e 

aprender com todos os erros cometidos. Notei que geralmente quanto maior é 

a faixa etária maior é a necessidade de afeto e carinhoso do idoso. Desta 

forma, o cuidado e sensibilidade sentida por esta população deve ser 

aumentado.    
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Os três locais distintos onde foram desenvolvidos a prática de EF, 

contaram com o desenvolvimento de diferentes capacidades, o que me 

permitiu progredir em diversas componentes que se podem aplicar na terceira 

idade.  

Em todos os grupos de trabalho, foram percetíveis os benefícios da 

prática de EF, de forma geral, foram conseguidos progressos em todas as 

componentes funcionais, porém a flexibilidade foi a capacidade onde menos se 

percecionaram estes resultados. Contudo, sinto que todos os planos de aula 

aplicados, desenvolveram nos meus alunos a vitalidade, animação, 

socialização, e fundamentalmente a capacidade para a realização das tarefas 

diárias.  

Futuramente, pretendo continuar a desenvolver e a motivar a prática de 

atividade/exercício físico nesta população, em grupos que comtemplem 

capacidades funcionais díspares. Ambiciono, vir a desenvolver na minha 

freguesia, atividades que incentivem esta população à prática de AF e EF, 

tornando esta cada vez mais ativa no que toca à população idosa. 
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VII. Anexos 

Anexo 1 - Bateria de Testes FFT 
 

Levantar e Sentar na Cadeira 

 

Objetivo:  

Avaliar a força e resistência dos membros inferiores (número de execuções 

em 30’’ sem a utilização dos membros superiores).  

Equipamento:  

Cronómetro, cadeira com encosto (sem braços), com altura do assento 

aproximadamente 43 cm. Por razões de segurança, a cadeira deve ser 

colocada contra uma parede, ou estabilizada de qualquer outro modo, evitando 

que se mova durante o teste.  

Protocolo:  

O teste inicia-se com o participante sentado no meio da cadeira, com as 

costas direitas e os pés afastados à largura dos ombros e totalmente apoiados 

no solo. Um dos pés deve estar ligeiramente avançado em relação ao outro 

para a ajudar a manter o equilíbrio. Os membros superiores estão cruzados ao 

nível dos pulsos e contra o peito. Ao sinal de “partida” o participante eleva-se 

até à extensão máxima (posição vertical) e regressa à posição inicial sentado. 

O participante é encorajado a completar o máximo de repetições num 

intervalo de tempo de 30’’. Enquanto controla o desempenho do participante 

para assegura o maior rigor, o avaliador conta as elevações corretas. 

Chamadas de atenção verbais (ou gestuais) podem ser realizadas para corrigir 

um desempenho deficiente.  
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Prática/ ensaio:  

Após uma demonstração realizada pelo avaliador, um dos dois ensaios 

podem ser efetuados pelo participante visando uma execução correta. De 

imediato segue-se a aplicação do teste.  

Pontuação:  

A pontuação obtida pelo número total de execuções correctas num intervalo 

de 30’’. Se o participante estiver a meio da elevação no final dos 30’’, esta deve 

contar como uma elevação.  

 

Flexão do Antebraço 

 

Objetivo:  

Avaliar a força e resistência do membro superior (número de execuções em 

30’’)  

Equipamento:  

Cronómetro, cadeira com encosto (sem braços) e halteres de mão (2,27 Kg 

para mulheres e 3,36 Kg para homens).  

O participante está sentado numa cadeira, com as costas direitas, com os 

pés totalmente assentes no solo e com o tronco totalmente encostado. O 

haltere está seguro na mão dominante. O teste começa com o antebraço em 

posição inferior, ao lado da cadeira, perpendicular ao solo. Ao sinal de “iniciar” 

o participante roda gradualmente a palma da mão para cima, enquanto faz a 

flexão do antebraço no sentido completo do movimento; depois regressa à 
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posição inicial de extensão do antebraço. Especial atenção deverá ser dada ao 

controlo da fase final da extensão do antebraço.  

O avaliador ajoelha-se (ou senta-se numa cadeira) junto do participante no 

lado do braço dominante, colocando os seus dedos no bicípite do executante, 

de modo a estabilizar a parte superior do braço, e assegurar que seja realizada 

uma flexão completa (o antebraço do participante deve apertar os dedos do 

avaliador). É importante que a parte superior do braço permaneça estática 

durante o teste.  

O avaliador pode precisar colocar a sua outra mão atrás do cotovelo de 

maneira a que o executante saiba quando atingiu a extensão total, evitando 

movimentos de balanço do antebraço. O relógio deve ser colocado de maneira 

totalmente visível.  

O participante é encorajado a realizar o maior número possível de flexões 

num tempo limite de 30’’, mas sempre com movimentos controlados tanto na 

fase de flexão como de extensão. O avaliador deverá acompanhar as 

execuções de forma a assegurar que o peso é transportado em toda a 

amplitude do movimento – da extensão total à flexão total.  

Cada flexão correta é contabilizada, com chamadas de atenção verbais 

sempre que se verifique um desempenho incorreto.  

Prática/ ensaio:  

Após demonstração por parte do avaliador deverão ser realizadas, uma ou 

duas tentativas pelo participante para confirmar uma realização correta, 

seguindo-se a execução do teste durante 30’’.  

Pontuação:  

A pontuação é obtida pelo número total de flexões correctas realizadas 

num intervalo de 30’’. Se no final dos 30’’ o antebraço estiver em meia-flexão, 

deve contabilizar-se como flexão total.  
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Sentado e Alcançar 

 

Objetivo:  

Avaliar a flexibilidade dos membros inferiores (distância atingida na direção 

dos dedos dos pés)  

Equipamento:  

Cadeira com encosto (aproximadamente 43 cm de altura até ao assento) e 

uma régua de 45 cm. Por razões de segurança, a cadeira deve ser colocada 

contra uma parede de forma a que se mantenha estável (não deslize para a 

frente) quando o participante se sentar na respetiva extremidade.  

Protocolo:  

Começando numa posição sentado, o participante avança o seu corpo para 

a frente, até se encontrar sentado na extremidade do assento da cadeira. 

A dobra entre o topo da perna e as nádegas deve estar ao nível da 

extremidade do assento. Com uma perna fletida e o pé totalmente assente no 

solo, a outra perna (a perna de preferência) é estendida na direção da coxa, 

com o calcanhar no chão e o pé fletido (aprox. 90º). O participante deve ser 

encorajado a expirar à medida que flete para a frente, evitando movimentos 

bruscos, rápidos e fortes, nunca atingindo o limite da dor.  

Com a perna estendida (mas não hiper-estendida), o participante flete 

lentamente para frente até à articulação do coxo-femural (a coluna deve 

manter-se o mais direita possível, coma cabeça no prolongamento da coluna, 

portanto não fletida), deslizando as mãos (uma sobre a outra, com as pontas 

dos dedos sobrepostas) ao longo da perna estendida, tentando tocar os dedos 

dos pés. Deve tocar nos dedos dos pés durante 2’’. Se o joelho da perna 
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estendida começar a fletir, solicitar ao participante que se sente lentamente até 

que o joelho fica na posição estendida antes de iniciar a medição.  

Prática/ ensaio:  

Após demonstração realizada pelo avaliador, o participante é questionado 

sobre a sua perna preferencial. O participante deve ensaiar duas vezes, 

seguindo-se a aplicação do teste.  

Pontuação:  

Usando uma régua de 45 cm, o avaliador regista a distância (cm) até aos 

dedos dos pés (resultado mínimo) ou a distância (cm) que consegue alcançar 

para além dos dedos dos pés (resultado máximo). O meio do dedo grande do 

pé, na extremidade do sapato, representa o ponto zero. Registar ambos os 

valores encontrados com a aproximação de 1 cm, e fazer um circulo sobre o 

melhor resultado. O melhor resultado é usado para avaliar o desempenho. 

Assegure-se de que regista os sinais – ou + na folha de registo.  

Atenção:  

O avaliador deve ter em atenção as pessoas que apresentam problemas de 

equilíbrio, quando sentadas na extremidade da cadeira.  

A perna preferida é definida pelo melhor resultado. É importante trabalhar 

os dois lados do corpo ao nível da flexibilidade, mas por questões de tempo 

apenas o lado hábil tem sido usado para a definição de padrões.  

 

Estatura e Peso 

Objetivo:  

Avaliar o índice de massa corporal (kg/m2).  

Equipamento:  

Balança, fita métrica de 150 cm, régua e marcador.  

Calçado:  

Por uma questão de tempo, as pessoas podem estar calçadas durante a 

medição da altura e do peso, com os ajustamentos abaixo descritos.  

Protocolo:  

Estatura – uma fita métrica deve ser aplicada verticalmente numa parede, 

com a posição zero exatamente a 50 cm acima do solo. O participante 
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encontra-se de pé encostado à parede (a parte média da cabeça está alinhada 

com a fita métrica) e olhando em frente. O avaliador coloca a régua (ou objecto 

similar) sobre a cabeça do participante, mantendo-a nivelada, estendendo-a até 

à fita métrica. A estatura da pessoa é a medida (cm) indicada na fita métrica, 

mais 50 cm (distância a partir do solo até ao ponto zero da fita métrica). Caso 

se o participante se encontre calçado, pode ainda retirar-se de 1,3 cm a 2,5 cm 

do total dos cm, usando o critério mais rigoroso possível.  

Peso – o participante deve despir todas as peças de vestuário pesadas, tais 

como, casacos, camisolas grossas, etc. O peso é medido e registado com 

aproximação às 100 g e ajustamentos relativos ao peso do calçado. Em geral 

deve ser subtraído 0,45 kg para mulheres e 0,91 kg para homens.  

 

Sentado, Caminhar 2,44 e Voltar a Sentar 

 

Objetivo:  

Avaliar a mobilidade física – velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico.  

Equipamento:  

Cronómetro, fita métrica, cone (ou outro marcador) e cadeira com encosto 

(aproximadamente 43 cm de altura).  

Montagem:  

A cadeira deve ser posicionada contra a parede ou de outra forma que 

garanta a posição estática durante o teste. A cadeira deve também estar numa 

zona desobstruída, em frente a um cone à distância de 2,44 m (medição desde 

a ponta da cadeira até à parte anterior do marcador). Deverá haver pelo menos 

1,22 m de distância livre à volta do cone, permitindo ao participante contornar 

livremente o cone.  

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=i4eTQ9a7qg1lcM&tbnid=39f-q_OKwHIThM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cefid.udesc.br/arquivos/id_submenu/1173/senior_fitness_test.pdf&ei=1iRDUpirEKHe7Aas2ICQDA&bvm=bv.53077864,d.ZGU&psig=AFQjCNEixToka1ep_gC5LRndND72OKsAsg&ust=1380218448335154
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Protocolo:  

O teste é iniciado com o participante totalmente sentado na cadeira (postura 

ereta), mãos nas coxas, e pés totalmente assentes no solo (um pé ligeiramente 

avançado em relação ao outro). Ao sinal de “partida” o participante eleva-se da 

cadeira, caminha o mais rápido possível à volta do cone (por qualquer dos 

lados) e regressa à cadeira. O participante deve ser informado de que se trata 

de um teste “por tempo”, sendo o objetivo caminhar o mais depressa possível 

(sem correr) à volta do cone e regressar à cadeira. O avaliador deve funcionar 

como assistente, mantendo-se a meia distância entre a cadeira e o cone, de 

maneira a poder dar assistência em caso de desequilíbrio. O avaliador deve 

iniciar o cronómetro ao sinal de “partida” quer a pessoa tenha ou não iniciado o 

movimento, e pará-lo no momento exato em que a pessoa se senta.  

Prática / ensaio:  

Após demonstração, o participante deve experimentar uma vez, realizando 

duas vezes o exercício. Deve chamar-se a atenção do participante de que o 

tempo é contabilizado até este estar completamente sentado na cadeira.  

Pontuação:  

O resultado corresponde ao tempo decorrido entre o sinal de “partida” até 

ao momento em que o participante está sentado na cadeira. Registam-se os 

dois valores até ao 0,01’. O melhor resultado é utilizado para medir o 

desempenho.  

 

Alcançar Atrás das Costas 

 

Objetivo:  

Avaliar a flexibilidade dos membros superiores (distância que as mãos 

podem atingir atrás das costas).  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9XNn4tDb3-ycpM&tbnid=CWW44ibHhNISkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://s3images.coroflot.com/user_files/individual_files/487430_8rNmz_RzxTXD8Znw2JHrBUmiD.pdf&ei=hyRDUvjLJsbb7Abwq4DoAw&bvm=bv.53077864,d.ZGU&psig=AFQjCNGyNo0Okev-Mww_60pqzG39hiJVXw&ust=1380218361635051
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Equipamento:  

Régua de 45 cm.  

Protocolo:  

Na posição de pé, o participante coloca a mão dominante por cima do 

mesmo e alcança o mais baixo possível em direção ao meio das costas, palma 

da mão para baixo e dedos estendidos (o cotovelo apontado para cima). 

A mão do outro braço é colocada por baixo e atrás, com a palma virada 

para cima, tentando alcançar o mais longe possível numa tentativa de tocar (ou 

sobrepor) os dedos médios de ambas as mãos.  

Prática/ ensino:  

Após demonstração por parte do avaliador, o participante é questionado 

sobre a sua mão de preferência. Sem mover as mãos do participante, o 

avaliador ajuda a orientar os dedos médios de ambas as mãos na direção um 

do outro. O participante experimenta duas vezes, seguindo-se duas tentativas 

do teste. O participante não pode entrelaçar os dedos e puxar.  

Pontuação:  

A distância de sobreposição, ou a distância entre os médios é medida ao 

cm mais próximo. Os resultados negativos (-) representam a distância mais 

curta entre os dedos médios; os resultados positivos (+) representam a medida 

da sobreposição dos dedos médios. Registam-se duas medidas. O “melhor” 

valor é usado para medir o desempenho. Certifique-se de que marca os sinais 

– e + na ficha de pontuação.  
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Andar 6 minutos 

 

Objetivo:  

Avaliar a resistência aeróbia percorrendo a maior distância em 6 minutos)  

Equipamento:  

Cronómetro, fita métrica, cones (ou outro marcador) e giz. As cadeiras 

devem estar colocadas ao longo de vários pontos, na parte de fora do circuito.  

Montagem:  

O teste envolve a medição da distância máxima que pode ser caminhada 

durante seis minutos ao longo de percurso de 50m, sendo marcados 

segmentos de 5m. Os participantes caminham continuamente em redor do 

percurso marcado, durante um período de 6 minutos, tentando percorrer a 

máxima distância possível. A área de percurso deve ser bem iluminada, a 

superfície não deve ser deslizante e lisa. Se necessário o teste pode ser 

realizado numa área retangular marcada me segmentos de 5m.  

Protocolo:  

Para facilitar o processo de contagem das voltas do percurso, pode ser 

dado ao participante um pau (ou objeto similar) no fim de cada volta, ou então 

um colega pode marcar numa ficha de registro sempre que uma volta é 

terminada. Ao sinal de partida, os participantes são instruídos para caminhar o 

mais rapidamente possível (sem correrem) na distância marcada à volta dos 

cones. Se necessário os participantes podem parar e descansar, sentando-se e 

retomando depois o percurso.  

Prática/ensino:  

O participante deve experimentar uma ocasião anterior ao dia do teste, para 

que possa criar o seu ritmo. No dia do teste, o avaliador deve fazer uma 
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demonstração do procedimento e permitir ao participante que pratique 

rapidamente para assegurar a compreensão do protocolo. Os participantes 

devem ser encorajados verbalmente no sentido de obterem o desempenho 

máximo.  

Pontuação:  

O resultado representa o número total de metros caminhados durante os 

seis minutos.  

Precauções:  

Qualquer participante deve interromper o teste caso tenha tonturas, dor, 

náuseas ou fadiga.
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Apresentação/ 

Recolha de 

dados 

Fase de 

adaptação/Recolha 

de dados 

Rikli & Jones Multicomponente Festa de Natal 

Jogo do Boccia 

Força 

Muscul

ar 

Flexi

bilid

ade 

Jogos 

Lúdicos/Interação 

entre os alunos 

Festa da 

Páscoa 

Magusto 

 Anexo 2 - Planeamento anual do grupo "luz" 

DIAS Meses 

 Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

1     6ª 6ª  Feriado  

2  6ª   4ª       

3 4ª      4ª 6ª  

4    6ª       

5 Feriado  4ª     6ª  4ª 

6     4ª 4ª    

7  4ª   6ª       6ª 

8     6ª 6ª  4ª  

9  6ª   4ª       

10 4ª      4ª 6ª Feriado 

11    6ª       

12 6ª  4ª     6ª  4ª 

13     4ª 4ª    

14  4ª  6ª        6ª 

15   

N
a
ta

l 
e
 A

n
o
 N

o
v
o

 

 6ª 6ª  4ª  

16  6ª  4ª      

17 4ª     4ª 6ª  

18   6ª       

19 6ª     6ª  4ª 

20    4ª 4ª    

21  4ª       6ª 

22    6ª 6ª   4ª  

23  6ª 4ª  

P
á
s
c
o

a
 

   

24 4ª    4ª 6ª  

25   6ª     

26 6ª    6ª  4ª 

27    4ª    

28  4ª      6ª 

29      4ª  

30  6ª  4ª     

31 4ª      6ª  
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Anexo 3 - Plano anual grupo os "elétricos" 

 

 

 

Apresentação/Recolha 
de dados 

Rikli & 
Jones 

Resistência 
muscular 

Hipertrofia 
Muscular 

Jogos 
lúdicos 

Fase de 
Adaptação 

1RM 
Re-Testes 
RM 

Potência 
Muscular 

Treino 
Multicomponente 

DIAS MESES 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

1  2ª    6ª 6ª 2ª Feriado  

2   6ª  4ª      

3  4ª  2ª    4ª 6ª 2ª 

4     6ª 2ª 2ª    

5  Feriado 2ª 4ª    6ª  4ª 

6      4ª 4ª  2ª  

7   4ª 6ª 2ª     6ª 

8  2ª    6ª 6ª 2ª 4ª  

9   6ª  4ª      

10  4ª  2ª    4ª 6ª Feriado 

11     6ª Carnaval 2ª    

12  6ª 2ª 4ª    6ª  4ª 

13      4ª 4ª  2ª  

14   4ª 6ª 2ª     6ª 

15  2ª  

N
a
ta

l 
e

 A
n

o
 N

o
v
o
 

 6ª 6ª 2ª 4ª  

16   6ª 4ª      

17  4ª     4ª 6ª 2ª 

18    6ª 2ª 2ª    

19  6ª 2ª    6ª  4ª 

20     4ª 4ª  2ª  

21   4ª 2ª     6ª 

22  2ª   6ª 6ª 2ª 4ª  

23   6ª 4ª  

P
á

s
c
o

a
 

   

24 2ª 4ª    4ª 6ª 2ª 

25    6ª 2ª    

26 4ª 6ª 2ª   6ª  4ª 

27     4ª  2ª  

28 6ª  4ª 2ª    6ª 

29  2ª    2ª 4ª  

30   6ª 4ª     

31  4ª     6ª  
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Anexo 4 - Plano anual do grupo os "resistentes" 
 

 

DIAS MESES 

 Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

1 
 

   6ª  6ª  2ª  Feriado  

2  6ª   4ª       

3 
 

 2ª     4ª  6ª  2ª  

4    6ª  2ª+0,5  2ª-T     

5 
 

2ª  4ª     6ª   4ª  

6     4ª  4ª   2ª   

7  4ª  6ª  2ª-T      6ª  

8 2ª     6ª  6ª  2ª-T  4ª   

9  6ª   4ª       

10 4ª   2ª     4ª  6ª  Feriado 

11    6ª  2ª  2ª     

12 6ª  2ª  4ª     6ª   4ª  

13     4ª  4ª   2ª+0,5   

14  4ª  Festa 2ª      6ª  

15 2ª   

N
a
ta

l 
e
 A

n
o
 N

o
v
o

 

 6ª  6ª  2ª  4ª   

16  6ª  4ª       

17 4ª      4ª  6ª  2ª  

18   6ª  2ª  2ª     

19 6ª  2ª     6ª   4ª  

20    4ª  4ª   2ª   

21  4ª  2ª      6ª  

22 2ª    6ª  6ª  2ª  4ª   

23  6ª  4ª   

P
á
s
c
o

a
 

   

24 4ª     4ª  6ª  2ª 

25   6ª  2ª     

26 6ª  2ª-T    6ª   4ª 

27    4ª   2ª   

28  4ª  2ª     6ª 

29 2ª +1     2ª  4ª   

30  6ª  4ª      

31 4ª      6ª   

DIAS MESES 

 Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

1 
 

   6ª  6ª  2ª  Feriado  

2  6ª   4ª       

3 
 

 2ª     4ª  6ª  2ª  

4    6ª  2ª+0,5  2ª-T     

5 
 

2ª  4ª     6ª   4ª  

6     4ª  4ª   2ª   

7  4ª  6ª  2ª-T      6ª  

8 2ª     6ª  6ª  2ª-T  4ª   

9  6ª   4ª       

10 4ª   2ª     4ª  6ª  Feriado 

11    6ª  2ª  2ª     

12 6ª  2ª  4ª     6ª   4ª  

13     4ª  4ª   2ª+0,5   

14  4ª  Festa 2ª      6ª  

15 2ª   

N
a
ta

l 
e
 A

n
o
 N

o
v
o

 

 6ª  6ª  2ª  4ª   

16  6ª  4ª       

17 4ª      4ª  6ª  2ª  

18   6ª  2ª  2ª     

19 6ª  2ª     6ª   4ª  

20    4ª  4ª   2ª   

21  4ª  2ª      6ª  

22 2ª    6ª  6ª  2ª  4ª   

23  6ª  4ª   

P
á
s
c
o

a
 

   

24 4ª     4ª  6ª  2ª 

25   6ª  2ª     

26 6ª  2ª-T    6ª   4ª 

27    4ª   2ª   

28  4ª  2ª     6ª 

29 2ª +1     2ª  4ª   

30  6ª  4ª      

31 4ª      6ª   

Multicomponente Equilíbrio/coordenação Força 
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Anexo 5 - Momentos de avaliação do grupo "luz" 
 

Nome IMC 3ª IMC 1ª PC 3ª PC 1ª Caminhar 2,44 3ª Caminhar 2,44 1ª 
Força dos M.I. Força dos M.S.  Flexibilidade dos M.I. Flexibilidade dos M.S.  

3ª  2ª  1ª 3ª  2ª  1ª  3ª  2ª  1ª  3ª 2ª 1ª 

Deolinda Melo 24,8 23 90cm 89                 -20 -28 -33(D) -40 -45 -50 (D) 

Maria Amorim 31,6 34.2 110cm                               

Maria Moura 26,8 26.1 88cm 90 5s97ms 7s19ms 16 12 13 20 18   12 E 0 -1 -15 (D) -6 -8 -9 (D) 

Maria Almeida 27,5 27.9 100cm             13     -8 -13 -20 (D) -31 -38 -50 (E) 

Zulmira Lima   35.5   118             16   10 (D)   0 0 (E)   -28 -29 (D) 

Maria Alves Ferreira 28,6 27.9 98cm 102 10s50ms 11s36ms 11   9 20     15 (D) -17   -18 (E) -33   -48 (D) 

Justina Fernandes 25,4 28.9 90cm 104 11s69ms 12s01ms 13 11 9 19 17   10 (D) 0 0 -24 (D) -16 -19 -20 (D) 

Alexandre Freixo   23.7   92                             

Maria Silva 27,4 27.2 91cm 98 5s60ms 7s27ms 18   18 24     18 (D) -3   -3 (D) -26   -30 (E) 

Perpétua Teixeira 32 29.9 100cm 96 20s48ms 20s05ms             -18 -28 -29 (D) -28 -40 -42 (D) 

Maria Nelma 29,9 29.8 101cm 107 10s72ms 10s97ms 10 10   9 20 17   13 (D) -13 -25 -22 (E) -10 -15 -13 (D) 

Cacilda Queirós 24,7 25.4 97cm 101 8s41ms 12s73ms 13 6 4 17 15   6 (D) 0 -14 -6 (D) -28 -37 -30 (D) 

Olimpia Teixeira 25,4 25.6 85cm 86 8s82ms 9s26ms 14 14 14 21 15   11 (D) 1 -8 -8 (D) -16 -16 -23 (D) 

Maria Amélia 23,4 23,3 87cm 89 6s22ms 9s29ms 12   12 24 20   14 (D) 1 1 0 (E) -15 -31 -32 (D) 

Ana Pinto 29,8 28.7 97cm 103   8s34ms     8       16 (D)     0 (D)     -25 (D) 

Maria Nogueira 30,2 30.3 86cm 92           18     17 (D) 0   0 (D) -10   -15 (D) 

Julieta Almeida 23,6 22.9 88cm   9s10ms         15     -20           

Carminda Santos   29,8   109   20s64ms     7       11 (D)     -29 (D)     -41 (D) 

 
Alunos que realizaram todos os momentos 

de avaliações 

Avaliações não realizadas 





  

CLIX 
 

Anexo 6 - Momentos de avaliação do grupo os "elétricos" 
 

 

IMC AGILIDADE 2,44M Resistencia aerobia Força M.I. Força dos M.S. Flexibilidade dos M.I. Flexibilidade dos M.S. 

 
1ª  2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Victor Martins 64/65 28.4 29,7   4s     21 27 24 (D)     0 (E) -7 -6 (D) 

José Monteiro 65/66 24.5 25,4 4s23ms 4s 605 m 650 m 17 22 19 (D)  29 (D) -19 (D) -27 (D) -20 (D) -21 (D) 

Fernando Guimarães 76/77 33.5 32,3 4s59ms 4s80ms 405 m 465 m 16 21 22 (D) 34 (D) -7 (D) -8 (D) -25 (E) -18 (E) 

Bernardo Reis 79/80 32.7   6s30ms   430 m 365 m 16   19 (D) 26 (D) -15 (D)   -40 (D)   

Orlando Costa 72/73 27.9 28,7 5s04ms 4s20ms 595 m 645 m 16 21 17 (D) 22 (D) -17 (D) -20 (D) -15 (D) -11 (D) 

António Silva 68/69 34.4 29,6 4s77ms 4s70ms 555 m 490 m 19 23 18 (D) 26 (D) -22 (D) -28 (D) -32 (E) -20 (E) 

Torcato Reis 66/67 28.2 29 5s08ms       18   20 (D)   -17 (D)   +6 (E)   

António Silva Mota 75/76 25.8 24,8 8s41ms   430 m       16 (D)   0 (D)   0    

Manuel Rodrigues 65/66 30.5   4s18ms 3s60ms 730 m 725 m 22 27 26 (D)  35 (D) 14 (D) +15 (D) -31 (D) -23 (D) 

Manuel Oliveira 77/78 25.7 23,8 4s09ms 3s90ms 690 m 700 m 21 27 23 (D) 29 (D) 16 (D) + 4(D) -10 (D) -6 (D) 

Cidalina Vieira 72 28.8   5s13ms 5s40ms 595 m 600 m 22 23 18 (E)  30 (E) 0 (E) 0 (E) -35 (D) -30 (D) 

Cecília Mendonça 65 30.2 32,9 3s64ms 4s 665 m 675 m 27 31 25 (D)  34 (D) 2 (D) 0 (D) -21 (D) -8 (D) 

Aurora Madalena 72/73 35.9 38,9 7s60ms 6s40ms     18 22 18 (E) 26 (E) -29 (E) -25 (E) -25 (D) -30 (D) 

Ana Luzia 67/68 27.6 28,9 6s52ms 4s60ms 410 m 470 m 10 18 16 (D)  28 (D) -26 (D) -17 (D) -31 (D) -27 (D) 

Arminda Araújo 87/88 28.8 28,3 6s21ms   515 m   18   16 (D)   -7 (D)   -11 (D)   

Alexandrina Lima 70/71 21.4 20,7 4s63ms 4s70ms 595 m 600 m 23 26 19 (D) 28 (D) -2 (E) -19 (E) 0 (D) -6 (D) 

Graça Pinto 62/63 27.7   4s23ms 4s 550 m 550 m 19 22 20 (D) 30 (D) 7 (D) -14 (D) 3 (D) 3 (D) 

Fernanda Rodrigues 67 26.0 27,2 4s45ms 3s80ms 555 m 580 m 20 23 18 (D) 31 (D) -15(D) -17(D) 2 (D) 0 (D) 

Mª Teresa Oliveira 77/78 29.9 28,3 4s05ms 4s50ms 490 m 560 m 24 23 21 (D) 29 (D) -20 (D) -19 (D) -26 (D) -26 (D) 

Mª Antonieta Lencastre 64   25 4s68ms   610 m 625 m 16   18 (D) 31 (D) 6 (D)   6 (D)   

Alunos que realizaram todos os momentos 

de avaliações 

Avaliações não realizadas 





  

CLXI 
 

Anexo 7 - Momentos de avaliação do grupo os "resistentes" 
 

Turma A ChairStand Arm Curl Seat&Reach BackStrach Up&Go 6minutos 

  1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

Adilia Rodrigues   27     16     (+)2     (-)9     5,93   670 645   

Maria Esmeralda Santos 26 29 33 22 20 27 -3 (+)2 5 6 (+)3,5 4 4,32 3,99 3,53 705 675 605 

Jaime Santos 19 18 15 18 16 18 -10 (-)12 -11 -12 (-)16,5 -9 3,78 4,09 3,9 670 680 665 

Maria Luzanira   22 23   21 23   (+)2,5 -6   (-)7,5 -5     5,09 510 580 610 

Manuel Serpa Oliveira   18     25   8 (+)8     (-)17     4,08   695 775   

Venancio Santos   19 18   20 18   (-15) -16   (-)24 -16     4,32 675 675 650 

Joaquim Rocha   17     26     (+)3     (-)13,5     4,01     765   

Fernando Fernandes   20     22     (-)7,5     (+)2     3,95   680 680   

Gracinda Oliveira   20     26     (-)8,5     (-)12,5     4,65   705 735   

Alpoim Sabença   21 22   26 26   (-)2 -8   (-22,5) -27   4,04 3,53 690 720 690 

Alfredo Bessa Soares   16     15     (-)17,5     (-)12     3,82     610   

Armando Lopes 23 26 24 26 27 28 -15 (-)2,5 -4 1 (+)2 3 3,3 3,49 3,49 685 745 680 

Joaquim Maia 23 22 24 23 25 24 -17 (-)3,5 -7 -36 (-)25 -22 3,78 4,08 4,14 655 625 555 

Turma B ChairStand Arm Curl Seat&Reach BackStrach Up&Go 6minutos 

  1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

Maria Dolores Lima   14     22     (-)29     0     4,57     585   

Manuel João Oliveira 25 30 20 30 25 18 -24 (-)18 -26 -15 (-)20 -16 3,65 3,89 4,94 785 825 755 

Maria Rosa Pinto 19 18 16 22 19 15 -7 (+)6 1 4 (+)4,5 2 4,69 4,65 5,02 0 650 735 

Ilda Silva 17 20 14 25 22 16 14 (+)12,5 -12 5 (+)4,5 -18 5,35 4,98 5,53 585 550 670 

Agostinho R. Silva 16 17   26 26   -12 (-)15   22 (-)40   4,94 4,40   630,00 650   

Maria Alice Castro   19     21     (+)4     (-)29     5,37     555   

Maria Rocha Mota 18 20   24 23   -5 (+)1,5   -7 (-)21,5   4,5 4,96   625 650   

Bernardete Ferreira 22 17   33 24   -23 (-)30   -12 (-)13   4,34 4,42   610 675   

Maria Lurdes    15     22     0     0     4,62     600   

António Barbosa 27 28   29 27     (+)10     (+)9,5   3,78 3,63   695 770   

José Pinto 25 31 21 36 25 18 23 (+)27 21 -15 (-)9,5 1 3,91 3,27 4,87 740 805 645 

Manuel Silva 17 16     21   -2 (-)4,5   -7 (-)8,5   3,68 4,15   620 625   

 

Alunos que realizaram 

todos os momentos de 

avaliações 

Avaliações não 

realizadas 


