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Resumo 

A população mundial está a envelhecer. A Organização Mundial de 

Saúde supõe que, em 2020, o número de idosos atinja os mil milhões em todo 

o mundo, o dobro dos que existem atualmente, número que se torna

preocupante na medida em que aumenta consideravelmente a taxa de 

dependência e os custos governamentais para a saúde e pensões.   

O valor da atividade física e dos seus efeitos benéficos na saúde da 

população em geral é notório, sendo uma estratégia determinante para atenuar 

os efeitos negativos associados ao envelhecimento. Sendo assim, este estágio 

pretendeu por em prática a aplicação de um programa de exercício físico que 

visa melhorar as capacidades físicas e a qualidade de vida dos idosos nele 

envolvidos. O estágio decorreu em duas distintas instituições da cidade do 

Porto, uma na Junta de Freguesia da Foz (1 vez por semana) e outra no Centro 

Social Paroquial de Nossa Senhora do Amial (2 vezes por semana). Em ambas 

as instituições, a estratégia utilizada incidiu num trabalho de exercício físico 

generalizado (treino multicomponente) objetivando desenvolver/aperfeiçoar 

competências como força, equilíbrio, flexibilidade e resistência aeróbia através 

de vários exercícios e jogos adequados ao tipo de população em questão. 

Resumidamente, considero que esta vertente profissionalizante me 

permitiu aprimorar as bases teóricas e científicas do exercício para este 

escalão etário e aperfeiçoar competências importantes para o futuro. 

Palavras-Chave: ATIVIDADE FÍSICA, IDOSO, APTIDÃO FÍSICA, 

INSTITUCIONALIZADOS, NÃO-INSTITUCIONALIZADOS. 
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Abstract 

World population aging is increasing. The World Health Organization 

assumes that by 2020, the number of elderly will reach one billion worldwide, 

twice as many that currently exist, that number becomes worrisome since it 

induces increases in the dependency ratio and on government spending on 

health care and pensions. 

The value of physical activity and its beneficial effects on the health of 

the general population is remarkable, being an important tool that can mitigate 

the negative effects associated with aging. Therefore, this training ship intended 

to implement exercise programs in 2 different contexts aiming to improve the 

physical capabilities and quality life of those older adults. The training ship took 

place in two different institutions of the Porto city, “Junta de Freguesia da Foz” 

(once a week) and “Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Amial” (twice 

a week).  In both institutions, a multicomponent training was applied aiming to 

enhance physical fitness in terms of strength, balance, flexibility and aerobic 

endurance.   

Briefly, I consider that this internship allowed me to enhance the 

theoretical and scientific bases of exercise for older adults and to improve 

important skills for my future.  

Key Words: PHYSICAL ACTIVITY, OLDER, FITNESS, INSTITUTIONALIZED 

AND NONINSTITUTIONALIZED. 
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Introdução 

O desenvolvimento humano revê-se na transformação e evolução da 

vida. Neste sentimento, a progressiva preocupação com o envelhecimento 

populacional vem crescendo cada vez mais nos países desenvolvidos, 

procurando-se a gestão de novas estratégias de forma a reverter as baixas 

taxas de natalidade e o aumento de uma população predominantemente 

envelhecida a uma escala mundial (Oliveira, 2008; Mota-Pinto et al., 2010). 

Este fenómeno, leva-nos a reformular e acompanhar a evolução da nossa 

sociedade (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2002a; Paúl & Fonseca, 

2005; Simões, 2006). A Organização Mundial de Saúde [OMS] (2000) prevê 

que, em 2020, o número de idosos atinja os mil milhões em todo o mundo, o 

dobro dos que existem atualmente. O envelhecimento populacional, além das 

referências estatísticas elevadas, acarreta consigo implicações de ordem 

económica, social e política sendo que Portugal, por diversos motivos, não é 

exceção à regra. O aumento dos indivíduos idosos, a nível nacional, associa-se 

a uma sobrecarga da economia na medida em que acarretam uma maior 

utilização dos serviços de saúde. Ramilo (1991), refere que a aposta atual 

direciona-se para a prevenção do envelhecimento prematuro, procurando evitar 

a incidência e dependência dos serviços médicos e integrar convenientemente 

o idoso de forma autónoma na sociedade. Uma das soluções encontradas e

apontadas por Dias & Afonso (1999) passa pela atividade física (AF) regular, 

até porque os múltiplos processos que influenciam o envelhecimento do ser 

humano relacionam-se com hábitos sedentários. Adicionalmente, o 

envelhecimento está associado à redução da capacidade de adaptação 

homeostática, ao declínio da capacidade de reserva de elementos redundantes 

e à consequente diminuição da habilidade de adaptação, reduzindo a 

funcionalidade e influenciando negativamente a mobilidade, a saúde, a 

autonomia, o bem-estar e a qualidade de vida (Carvalho & Soares, 2004; 

Duarte & Appell, 2005; Spirduso et al., 2005). Assim, entre outros, a AF é um 

fator crucial para o estímulo das funções essenciais no organismo pois reduz o 

risco de doenças degenerativas como diabetes, hipertensão, osteoporose, 

desordens metabólicas, bem como de diferentes estados emocionais lesivos 

como a depressão (Mota et al., 2006). Contribui também para a manutenção 
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das funções do aparelho locomotor, permitindo o desempenho das atividades 

quotidianas e do nível de autonomia do idoso (Hilgert, 2003).  

Neste contexto, e no âmbito da realização do estágio integrado do Curso 

de 2º ciclo em “Atividade física para a terceira idade”, da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) surgiu o presente relatório. O 

seu propósito fundamentou-se na aplicação de um programa de exercício físico 

visando a melhoria da aptidão física geral das turmas lecionadas e na 

experiência enriquecedora para a especialização da AF na terceira idade, de 

forma a promover o desenvolvimento de competências nesta área. É um 

reflexo da vivência, trabalho e dedicação desenvolvido ao longo do último ano. 

 Este estágio contemplou dois grupos de idosos em duas instituições 

distintas da cidade do Porto. Um dos grupos pertenceu a um programa de 

exercício promovido pela Junta de Freguesia da Foz (idosos não 

institucionalizados), o segundo pertenceu à instituição do Centro Social 

Paroquial de Nossa Senhora do Amial (CSA). 

O seguinte trabalho está organizado em sete capítulos fundamentais: No 

primeiro capítulo será realizado o enquadramento teórico acerca do 

envelhecimento e da AF na faixa etária em questão. No segundo proceder-se-á 

à caraterização de ambos os grupos de trabalho, descrevendo as condições do 

espaço e caraterísticas. No terceiro capítulo será feita uma abordagem acerca 

das metodologias utilizadas, descrição e projeção dos resultados iniciais, 

justificação do programa de treino e suas linhas orientadoras, monotorização e 

balanço final nos diferentes grupos de trabalho. O quarto capítulo contemplará 

a conclusão sobre o processo registado ao longo do ano. No quinto capítulo 

proceder-se-á à síntese final através de um sumário do trabalho realizado. No 

que diz respeito ao sexto capítulo figurarão as referências bibliográficas das 

várias citações incluídas no texto. Por fim, no sétimo e último capítulo serão 

englobados os anexos com a bateria “Funcional Fitness Test “ (FTT) Rikli & 

Jones (1999) utilizado na realização do labor. 



- 3 - 

Capítulo 1 - Enquadramento da prática 

profissional 
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1. Revisão da literatura

1.1 Envelhecimento 

O termo “envelhecer” acarreta, atualmente, uma carga de enormes 

complexidades políticas, ideológicas, culturais, socias, psicológicas e 

biológicas. 

Lapenta (1996) defende que a terceira idade é, por natureza, uma fase 

de evolução do sujeito e uma nova situação de crescimento onde novos 

valores e dinamismo podem conquistar um sentido de maior plenitude e de 

realização pessoal. 

Dada a ordem natural da vida, o envelhecimento deve compreender-se 

como uma consequência natural, iniciando-se logo após o nascimento e 

desenrolando-se ao longo da vida (Torres, 2011). Prende-se essencialmente 

na limitação progressiva de controlo das suas capacidades físicas, 

comportamentais e de autonomia. É um processo lento e contínuo que tem 

como base a morte celular, alterando toda a estrutura e funcionamento do 

organismo provocando a morte do ser humano (Botelho, 2007). 

Existem várias teorias que tentam explicar o envelhecimento, umas 

afirmam que este é maioritariamente derivado de fatores genéticos através da 

programação de degradação genética; outras defendem a existência de lesões 

no sistema hemostático que resulta dos danos progressivos nas 

macromoléculas (Botelho, 2007). Deste modo, Spirduso et al. (2005) 

asseguram, em forma de conclusão, que o envelhecimento não é mais que 

uma junção de alterações fisiológicas, resultado de um processo intrínseco 

gradual, progressivo e irreversível de perda de capacidades com 

consequências na mobilidade e qualidade de vida dos idosos, definição 

corroborada por Anton (2004), que acrescenta ainda que o envelhecimento 

conduz a um estado inevitável, a morte. 

Existem várias e distintas terminologias passíveis de definir 

envelhecimento: envelhecimento ativo; envelhecimento bem-sucedido, 

envelhecimento com otimização seletiva de compensação e envelhecimento 

com vitalidade. 



- 6 - 

Envelhecimento ativo é definido como o processo de aperfeiçoamento 

de possibilidades a diferentes níveis (físico, social e mental) ao longo da vida 

(OMS, 2002); Denomina-se de envelhecimento bem-sucedido ao processo de 

ausência de doença e incapacidade e conservação de um alto nível de ação 

física e cognitivo aliado à vontade de viver (Rowe & Kahn, 1997); 

Envelhecimento com otimização seletiva de compensação defende a existência 

de uma adaptação consciente às transformações ocorridas (Botelho, 2007); Já 

o envelhecimento com vitalidade incita ao cuidado do corpo e da mente através

de um treino estimulante que promova aprendizagens (Botelho, 2007). 

Na sociedade atual é notório a diferença relativa à esperança média de 

vida nos vários países do Mundo, porém convencionalmente nos países 

desenvolvidos designa-se por idoso uma pessoa que apresente mais de 65 

anos. Porém, a entrada na velhice depende de muitos fatores que excedem os 

limiares da idade cronológica (Farinatti, 2008). Spirduso et al. (2005) garantem 

que o envelhecimento é um processo mais biológico e não tanto cronológico 

sendo que cada individuo reage de forma única ao passar da idade. Fontaine e 

Levet-Gautrat (1987) comprovam a existência de diferentes e sucessivas 

entradas na velhice. O envelhecimento depende também do sexo, do grupo 

étnico, da educação cultural, condições socioeconómicas e condicionantes 

genéticas (Spirduso et al., 2005). Assim, indivíduos da mesma idade poderão 

envelhecer a ritmos diferentes pois os seus órgãos, sistemas e funções 

também envelhecem a ritmos distintos. Desta forma, o envelhecimento não 

resulta apenas de alterações fisiológicas, psicológicas e sociais mas também 

envolve doenças crónico degenerativas que podem ser provenientes de 

hábitos de vida inadequados como a ausência de AF, inatividade, tabagismo, 

tipo de atividade laboral e alimentação inapropriada (Tribess & Virtuoso, 2005).  

É sabido que todo o processo de envelhecimento conduz a um grande 

número de alterações cardiovasculares, neurais, neuromusculares e 

antropométricas, além da diminuição de mobilidade articular, agilidade, 

flexibilidade, equilíbrio, coordenação, aumento da rigidez da cartilagem, 

tendões e ligamentos. Tribess e Virtuoso (2005) asseguram que estas 

mudanças aliadas à ausência ou baixo nível de AF provocam a diminuição da 

capacidade funcional global do idoso.  
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1.2    Idoso 

A definição/ denominação da palavra idoso gera por si só preconceitos, 

sentidos, parâmetros imaginários e significados distintos para além da idade 

cronológica. A velhice confere-lhe, de acordo com muitos autores, variáveis 

biológicas, sociais, comportamentais e funcionais (Falion, 1990). Segundo 

Fernandes (2000), destacam-se três conceitos passíveis de categorizar o 

idoso. O primeiro refere-se à idade cronológica, o segundo à idade biológica e 

finalmente o terceiro diz respeito à idade psicológica. Assim sendo, a definição 

de idade cronológica refere-se à idade oficial do individuo e é utilizada 

estatisticamente, traduzindo um conjunto de informações que se manifestam 

em escalas numéricas onde as pessoas são associadas de acordo com o seu 

tempo de vida. A teoria biológica é fundamentada sob a ótica de degeneração 

da função e estrutura do sistema orgânico e das células, conduzindo, por 

conseguinte, à perda de homeostase (Bellamy, 1991). A idade psicológica 

remete para a capacidade de adaptação às relações e à autoimagem, 

considerando-se como a totalidade das vivências/maturação mental 

experienciadas ao longo da vida. 

O atendimento ao idoso é interdisciplinar e não se rege apenas ao seu 

declínio biológico (Farinatti, 2008). Assim, a autonomia e o estado de saúde 

devem ser fatores a ter em conta pois afetam indivíduos da mesma idade de 

maneira diferente. Contudo, a demarcação é necessária para a descrição 

comparativa e internacional de envelhecimento (INE, 2011). Todavia, na falta 

de fatores biológicos e psicológicos inequívocos, utiliza-se um marcador social 

para se designar uma pessoa de idoso. Em Portugal, considera-se idoso, todo 

o indivíduo com idade igual ou superior a 65 anos. Atendendo a este facto e

dado o aumento da longevidade atual, Rendas (2001) define três grupos 

etários: idosos jovens, entre os 65 e os 74 anos; idosos, entre os 75 e os 84 

anos; muito idosos, a partir dos 85 anos. Crandall (1991 citado por Spirduso et 

al., 2005), após uma análise da vasta literatura existente constatou que idoso 

era aplicado a sujeitos cuja idade era compreendida entre os 35 e os 100 anos. 

Neste sentido, a definição de um ponte de corte é difícil de padronizar, 

conduzindo ao veredicto em que não há uma categorização melhor que outra. 
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Deve centrar-se a procurar de um ponte de corte dependendo dos propósitos 

estratégicos e políticos de intervenção a serem aplicados.  

1.3 Idosos institucionalizados 

Designa-se de “idosos institucionalizados” os idosos que vivem 24 horas 

por dia numa instituição (lares ou residências). No nosso país, segundo Pereira 

(2008), uma das transformações sociais vivenciadas atualmente relaciona-se 

com o crescente número de institucionalizações e com o número de idosos que 

se encontram em lista de espera para usufruir desses serviços. O autor afirma 

que o número de idosos institucionalizados tem vindo a aumentar, quer em 

lares, centros de dia ou casas de repouso. Segundo Sequeira (2007), por 

vezes o recurso às instituições não é uma opção de vida mas sim uma 

consequência. A transferência de um idoso de sua casa para a instituição tem 

frequentemente implicações negativas, nomeadamente a promoção de 

depressão, confusão, perda do contacto com a realidade, despersonalização e 

um senso de isolamento e separação da sociedade (Pavarini, 1996). 

Considerando este facto, Cardão (2009) menciona a institucionalização como 

uma decisão difícil, apesar da aceitação por parte do idoso ser sentida de 

forma distinta (consoante a sua personalidade e história de vida) trata-se de 

uma perda do território, de um abandono por parte dos familiares, largando-os 

num local estranho. Por outro lado, Mesquita (2002) considera positiva a 

institucionalização pelo facto dos idosos estarem rodeados de pessoas com 

caraterísticas idênticas, possibilitando uma maior socialização, 

acompanhamento e por conseguinte melhor qualidade de vida. Todavia, para 

que isto seja possível é necessário uma integração, uma adaptação permitindo 

aos idosos criar condições estimulantes e motivadoras para a sua nova 

realidade. Mesquita (2002) refere ainda que cada vez mais as instituições são 

procuradas para cuidar dos idosos garantindo tratamento e melhores serviços, 

devido à desestruturação familiar que hoje em dia existe. 

Para Brito e Ramos (1996) as instituições constituem a atenção devida 

que não é dada pelas famílias, tendo como última repercussão a entrada dos 

mesmos nos serviços socias.  
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Quando se trata de uma opção dos próprios idosos, o isolamento devido 

ao desentendimento familiar é o principal factor a promover a decisão de se 

mudarem para uma instituição (Debert, 1992). A ausência de uma rede de 

interações facilitadora da integração social e familiar e que garanta apoio 

efetivo sempre que necessitem, faz com que se sintam isolados e promove a 

mudança (Martins, 2008). Neste sentido, a ajuda da família e amigos torna-se 

incondicional para manter um idoso (que deixa de ser independente e 

autónomo) no seio da comunidade. Muitas vezes a necessidade de realizar 

tarefas domésticas, preparar refeições, transporte, apoio financeiro e 

psicológico não está ao alcance de todas as famílias sendo que em algumas 

esta disponibilidade é mesmo inexistente (Andrade, 2009). Além disso, as 

pessoas mais velhas tendem a ser vítimas de múltiplas deficiências e 

limitações, razão pela qual aumenta a carência de cuidados institucionais. Para 

Morris et al. (1988), as causas mais comuns de institucionalização relacionam-

se com a perda da mobilidade, incontinência e problemas psiquiátricos. Como 

consequência desta nova realidade, importa referir que 50% das taxas de 

mortalidade nos primeiros seis a doze meses de institucionalização está 

associada à perda de mobilidade funcional (Bastone & Filho, 2004). Neste 

contexto, a prática regular de AF e exercício físico (EF) revela-se também aqui 

uma estratégia fundamental na redução do risco de institucionalização. 

Antonini et al. (2008) mencionam que a mudança de domicílio para uma 

instituição causa alterações em vários níveis da vida do idoso, especificamente 

na elevada carência efetiva; na dificuldade em adaptar-se por afastamento dos 

laços religiosos e/ou culturais; perda de autonomia devido a incapacidades 

físicas e mentais; elevado nível de sedentarismo; tendência para deprimir e 

confundir; perda do contato com a sociedade; despersonalização; insuficiência 

de suporte financeiro; medo da doença; sensação de proximidade da morte. 

Contudo, para Simas e Souza (2003) apesar de vários autores desvalorizarem 

as instituições por considerarem locais pouco adequados para idosos, se essa 

não fosse uma opção grande parte deles acabaria nas ruas.  
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1.4  Principais patologias no envelhecimento 

Vários estudos demonstram o papel significativa da adoção de um estilo 

de vida ativo para a saúde do indivíduo e consequentemente do idoso. Desta 

forma, a atividade física é considerada fundamental na promoção da saúde e 

prevenção no aparecimento de diversas patologias associadas à idade.  

A prática de exercício reforça a prevenção e o aparecimento de doenças 

tais como hipertensão, diabetes, doença cardíaca, obesidade, entre outras, 

relacionadas com hábitos de sedentarismo, falta de iniciativa e/ou 

oportunidades de lazer (American Heart Association [AHA], 2010). 

  A AF regular deve ser promovida e sensibilizada para apoiar, 

impossibilitar ou retardar o desenvolvimento de apatia e da mobilidade pois os 

maus hábitos de vida levam ao surgimento de desequilíbrios e problemas que 

contribuem para o aparecimento de doenças cardiovasculares; osteoporose; 

obesidade; diminuição da força muscular; redução do débito cardíaco e 

diminuição de consumo de oxigénio (Shephard, 2003). 

 Assim sendo, ao longo do presente relatório irei debater e definir as 

patologias que durante o estágio profissional apresentaram maior prevalência 

nos idosos, de forma a estudar os seus conceitos e como meio de auxílio na 

realidade que pretendo desenvolver. 

As principais patologias relacionadas com o envelhecimento (Leitão & 

Leitão, 2006) e com maior prevalência no nosso grupo de idosos são:  

Artrose é uma patologia que pode ser definida como a doença das 

articulações e é caracterizada por alterações degenerativas, inicialmente 

apenas na cartilagem articular mas que depois se estendem também ao osso 

subjacente.  

A artrose, ao contrário da artrite, não têm natureza inflamatória 

específica, são processos mecânicos que podem sofrer exacerbações de 

carácter inflamatório. Está fortemente associada ao envelhecimento e 

apresenta um grave impacto a nível da saúde pública, condicionando um maior 

ou menor grau de incapacidade física no indivíduo afetado, que se manifesta 

por uma dificuldade de integração na vida social comprometendo 

concomitantemente a vida pessoal e familiar. Ao contrário do que se possa 

pensar, não se trata de uma doença de civilização, a sua evolução dá-se ao 
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longo dos anos e pode atingir diversas articulações. Todavia, as articulações 

mais atingidas são as dos membros inferiores (ancas, joelhos e tornozelos) por 

serem articulações que suportam o peso do corpo e a coluna. Dentro das 

afeções reumáticas, esta doença constitui a causa isolada mais importante de 

incapacidade locomotora (Leitão & Leitão, 2006). 

Artrite Reumatoide é uma doença reumática sistémica e a forma mais 

comum de artrite.  

Caracteriza-se por ser uma patologia inflamatória crónica progressiva, 

de origem auto-imune que provoca a perda de função nas articulações, rigidez, 

dor, fadiga, neurites e eventualmente estados febris (Moreland, 2006). Afeta o 

tecido conjuntivo de qualquer parte do organismo criando, por conseguinte uma 

multiplicidade de manifestações sistémicas (Vaz, 2000; Branco, 2006). Assim, 

artrite significa inflamação de diversas articulações que podem atingir e causar 

alterações na cartilagem, osso, tendões e ligamentos (Moreland, 2006). 

Osteoporose é, nos dias de hoje, uma das patologias que apresenta 

maior prevalência e com maior impacto na saúde pública e na economia 

(Chrischilles et al., 1994). Os autores Hog son et al. (2003), acreditam que dois 

em cada três casos de osteoporose não são identificados. A mulher, sobretudo 

após a menopausa é o público-alvo mais afetado com fraturas e maior 

morbilidade em idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos (Fernandes et 

al., 2010). As suas causas são multifactoriais, apontando-se causas genéricas, 

hormonais e outras (Oliveira & Guimarães, 2010; Souza, 2010).  

É uma patologia que se traduz na deterioração da organização da 

estrutura do osso, tornando os ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas 

(OMS, 2003; ACSM, 2006). Na existência de deformidade e desequilíbrio entre 

a formação do novo osso produzido por células formadoras de osso 

(osteoblastos) e a reabsorção do mesmo osso (osteoclastos) dá-se uma perda 

de massa óssea com o consequente aumento da fragilidade do osso. Os locais 

mais frequentes de fratura são o punho, as vértebras da coluna dorsal ou 

lombar e os quadris (ACSM, 1995).  



- 12 - 

As quedas são reconhecidas como umas das complicações mais 

comuns associadas ao envelhecimento (Condron & Hill, 2002;). É estimado que 

uma vez por ano um terço das pessoas com mais de 65 anos sofram pelo 

menos uma queda (Spirduso et al., 2005), comprometendo desta forma o seu 

estado funcional. Calcula-se que 20% a 30% das quedas limitem as atividades 

diárias, resultando em lesões como fraturas na anca ou colo do fêmur, 

aumentando o risco de morte por acamamento e perda de funcionalidades 

(Hess & Woollacott, 2005).  

Segundo Kannus et al. (1999) as quedas são citadas como a causa mais 

comum de fatalidade do idoso após o internamento sendo a sua frequência 

superior nas mulheres.  

No que concerne às patologias cardíacas, parece-nos importante referir: 

Doença cardiovascular (DCV) é um termo usado para englobar todas 

as doenças que afetam o coração e/ou de vascularização coronária tais como: 

ataque cardíaco, cardiopatia isquémica, enfarte agudo do miocárdio, entre 

outros. A doença das artérias coronárias é explicada por uma acumulação de 

depósitos de gordura nas células que revestem a parede de uma artéria 

coronária e, em consequência, obstruem a passagem do sangue 

(aterosclerose) ou pelo espessamento e endurecimento da parede das artérias 

provocando a perda da capacidade elástica (arteriosclerose) (ACSM, 2008).  

A causa dominante de mortalidade em todo o mundo, segundo a OMS 

(2011) relaciona-se com a DCV, sendo a cardiopatia isquémica e o enfarte 

agudo do miocárdio as que mais vítimas provocam. 

 Em Portugal, as DCV constituem o grupo de causas com maior impacto 

na mortalidade e na morbilidade hospitalar (Direção Geral de Saúde [DGS], 

2004). 

 Os fatores de risco para esta doença podem ser classificados em 

modificáveis ou não modificáveis. Os primeiros, como afirmam Mackay e 

Mensah, (2004 citados por Vaz et al., 2005) relacionam-se com o facto de 

existir a possibilidade de prevenção, tratamento e controlo destacando-se o 

tabagismo, sedentarismo, alimentação e stress. Já no que concerne aos 
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segundos, alguns autores têm reforçado a presença de diabetes e hipertensão 

(Ladislas, 1994). 

Hipertensão arterial (HTA) é normalmente uma patologia caracterizada 

pela condição na qual a pressão arterial sanguínea está cronicamente elevada, 

acima dos valores tidos como ideais para a saúde, de acordo com o tamanho 

corporal e idade. A pressão exercida pelo sangue na parede das artérias força 

o coração a bombear o sangue com mais força conduzindo a uma hipertrofia e

tornando-se num dos principais fatores de risco para morte súbita, enfarte do 

miocárdio e insuficiência cardíaca (Levy et al., 1990). Valores acima ou igual 

140 mmHg para a pressão sistólica e acima ou igual a 90 mmHg para a 

pressão diastólica devem ser tidos em conta como valores anormais, sendo 

que os valores mais preocupantes para saúde do idoso será relativamente a 

pressão sistólica (AHA, 2011). 

Diabetes Mellitus, doença metabólica caracterizada pela hiperglicemia 

(excesso de açúcar no sangue) como resultado de deficiências na secreção de 

insulina, ou uma incapacidade de utilizar insulina (ACSM, 2009). A diabetes 

pode ser considerada do tipo I ou do tipo II. A diabetes do tipo I é definida 

como um processo auto-imune pela destruição das células beta pancreáticas. 

A diabetes do tipo II resulta de um síndrome de resistência à insulina agravado 

por excesso de gordura levando à perda de sensibilidade dos tecidos e 

impossibilitando-a de estimular os recetores da glicose. A diabetes do tipo II 

constitui 90% a 95% dos casos sendo a mais dominante (American Diabetes 

Association [ADA] 2004). 

Para além das patologias atrás referenciadas, Leitão e Leitão (2006) 

alertam ainda para as doenças do foro neurológico que estão a aumentar em 

termos de prevalência na 3ª idade, em particular o Alzheimer, Parkinson e a 

depressão. É importante salientar que este grupo de doenças, de uma forma 

geral, induz à demência. 

Doença de Alzheimer também designada por “demência do tipo 

Alzheimer” é a doença neurológica mais comum durante o envelhecimento 

(Santana-Sosa et al., 2008).  
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 Define-se como uma patologia neuro degenerativa de progressão 

inconstante, caracterizada por uma diminuição das funções cognitivas 

(atenção, concentração, linguagem, pensamento, entre outras) e alterações de 

memória de agravamento progressivo, lento e irreversível afetando o ser 

humano a diferentes níveis. Inicialmente, os sintomas presentes resultam em 

perdas de memória pontuais, desorientação e confusão misturando-se com as 

alterações normais do processo de envelhecimento. Todavia, á medida que 

passa para um estado mais avançado verificam-se dificuldades na linguagem, 

défice de atenção e deterioração nas funções executivas afetando 

negativamente a execução das atividades da vida diária (AVD) (Coelho et al., 

2008; Santana-Sosa et al., 2008).  

Autores como Lysketsos (2007) e Salloway et al., (2008) salientam ainda 

a perda de autonomia como um sinal de demência da própria doença, 

agravando-se por sua vez, associações de défices físicos e músculo-

esqueléticos e a diminuta mobilidade (Santana-Sosa et al.,2008).  

Parkinson é entendida como uma doença neuro degenerativa, crônica e 

progressiva, que acomete em geral a pessoas idosas e que conduz à 

incapacidade física gradual do indivíduo (Lima et al., 2013). Advém de uma 

alteração na produção de dopamina corporal, proporcionando um desequilíbrio 

e degeneração dos neurotransmissores envolvidos na ação motora, 

provocando os movimentos anormais característicos da doença (Gallo & 

Garber, 2011).  

A doença de Parkinson incita o declínio geral das ações motoras 

(programação de movimentos), causando complicações nas tarefas do dia-a-

dia a nível de equilíbrio, marcha, fadiga, problemas cognitivos e depressão 

(Gallo & Garber, 2011). Estes mesmos autores reconhecem ainda o 

decréscimo significativo da performance motora transversalmente em 

sequências de movimentos complexos ou movimentos de tarefas simultâneas.  

Relativamente à depressão, estima-se que afete cerca de 350 milhões 

de pessoas (Marcus et al, 2012). É percebida como uma doença psicoafectiva 

caracterizada por ausência de contatos sociais significativos, baixa motivação e 
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diminuição do estado de ânimo físico e mental do indivíduo (Escalante et al., 

2009). Os sintomas associados à doença passam pelo desinteresse, falta de 

energia, concentração, apetite, anormalidades no sono, apatia, baixa 

autoestima e culpabilização (Marcus et al., 2012). Entre os fatores inumerados 

aponta-se ainda um retardamento geral nas ações motoras que potencia, por 

sua vez, o aumento da dependência física como reflexo do decréscimo na 

mobilidade do paciente (Santos et al., 2012).  

1.5  Atividade física e Exercício físico na terceira idade 

Envelhecer é um processo normal e programado geneticamente, 

constituído por uma série de acontecimentos celulares que vão sendo 

acumulados com o passar dos anos, provocando alterações intrínsecas e 

extrínsecas (Hasse, 2006). Araújo e Caldas (2002) destacam como principais 

alterações morfológicas e funcionais o aumento da gordura corporal, 

diminuição do consumo máximo de oxigénio (VO2 máx.), declínio da força 

muscular, diminuição do equilíbrio e da sua capacidade funcional. Todavia, a 

diminuição da funcionalidade física não deve ser atribuída somente à 

degeneração associada ao processo de envelhecimento. O efeito da 

imobilização ou redução da AF tem sido apontado como um impacto negativo 

em vários sistemas orgânicos como o sistema muscular, neural, de controlo 

motor, respiratório e cardiovascular (Fiatarone et al., 1990). Derivado a vários 

fatores de ordem social, cultural, económica e ambiental que se conjugam para 

a probabilidade de realização de AF / EF os indivíduos com mais de 60 anos 

de idade representam a faixa etária menos ativa da população adulta (Weiss et 

al., 2010). 

Na realização da AF nem tudo tem que envolver competição e gestos 

técnicos perfeitos, pois esta pode ser realizada recreativamente ou com o 

objetivo único de manter as capacidades funcionais com bons níveis (Cagigal, 

1981). 

 Oliveira e Maia (2001) referem que a AF é tudo o que envolve 

movimento corporal, ou seja, qualquer atividade realizada desde as atividades 

físicas moderadas às atividades quotidianas. Segundo Carspersen et al. (1985) 



- 16 - 

EF é especificamente uma atividade repetida e estruturada, que visa a 

obtenção de um objetivo concreto através da manutenção ou melhoria da 

aptidão física. 

A prática de AF/EF é uma ferramenta eficaz para envelhecer 

saudavelmente (Carbonell et al., 2009). Segundo Colberg (2003), o EF atenua 

e retarda o processo de envelhecimento pois ajuda a preservar a massa 

muscular, perder gordura, melhorar o humor, reduzir o stress e a ansiedade, 

aumentar o nível de energia, melhorar a imunidade, aumentar a flexibilidade 

articular e melhorar a qualidade de vida. Haskell et al. (2007) acrescentam 

ainda que para além destes ganhos o EF promove a preservação da massa 

óssea, redução da pressão arterial em repouso, o controlo de diabetes, 

melhoria na qualidade de sono e grau de relaxamento, diminuição do colesterol 

e aumento da “High-density lipoprotein” (HDL), prevenindo e reduzindo os 

efeitos de doenças cardiovasculares, respiratórias, problemas circulatórios e 

osteoporose. 

A inatividade e o envelhecimento populacional refletem uma 

vulnerabilidade no aparecimento de doenças crónicas e degenerativas. Dada 

esta problemática, o EF surge no intuito de atenuar e melhorar a presente 

realidade. Na investigação de tais pressupostos, inúmeros autores defendem 

os benefícios do EF no idoso (Spirduso, 1995). 

A prática do EF vem promover e responder ao objetivo primordial de 

desenvolver a aptidão física no idoso. Posto esta realidade, o EF é defendido 

como responsável pelo desenvolvimento da resistência geral, flexibilidade, 

força, resistência muscular, autoestima, autoimagem e bem-estar psicológico 

(Dias & Mendes, 2013). Para além dos objetivos mencionados, os mesmos 

autores dão enfâse à fomentação de dinâmicas de grupo, a uma alimentação 

regulada, ao contacto social e prazer pela vida.  

Na prática, segundo as recomendações do American College of Sports 

Medicine [ACSM], (2008b) a AF de intensidade leve diz respeito às atividades 

nas quais o dispêndio energético situa-se nos 3 equivalentes metabólicos 

(METs). São atividades que poderão ser de longa duração e que requerem um 

esforço mínimo trabalhando com menos de 60% da frequência cardíaca 

máxima (FCmáx). A intensidade física moderada inclui as atividades que têm 

um gasto energético situado entre os 3 a 6 METs e exigem um esforço físico 



- 17 - 

que obrigue a respirar de forma um pouco mais forte que o normal, trabalhando 

entre 60% e 80% da FCmáx. Por fim, a AF de intensidade vigorosa abrange as 

atividades nas quais o dispêndio energético é superior aos 7 METs, 

necessitando assim de um grande esforço físico e obrigando a respirações 

muito mais fortes, trabalhando acima de 80% da FCmáx (Mao et al., 2001). A 

prática deve variar entre os 4 e os 5 dias semanais, com uma duração de 30 a 

60 minutos e numa intensidade baixa, ou então 20 a 30 minutos por dia de 

atividades vigorosas, perfazendo um total de 75 a 100 minutos por semana 

(ACSM, 2010). As sessões de treino podem ser repartidas em períodos de 10 

minutos, se assim for mais acessível para o indivíduo. O treino de força 

também deve ser praticado, pois para além dos benefícios músculos-

esqueléticos, aumenta o rácio corporal de músculo/gordura aumentando o 

número de calorias gastas em repouso (ACSM, 2008b).  

Os programas de exercício devem ter uma frequência mínima de 2 a 3 

vezes por semana (ACSM, 2006), com sessões de aproximadamente 45 a 55 

minutos. Estas sessões devem abranger uma fase de aquecimento apropriado; 

uma fase principal que reúna diferentes componentes de aptidão física e um 

período de relaxamento com exercícios de respiração e relaxação (Carvalho & 

Mota, 2002).  

A aplicação do programa de treino multi-componente é definida pela 

literatura existente como apresentando maiores benefícios em termos de 

funcionalidade global (Toraman et al., 2004). Este programa de treinos multi-

componente é genericamente definido com uma combinação de diversas 

componentes, sendo que as mais importantes neste grupo incluem a 

resistência aeróbia, flexibilidade, coordenação motora, equilíbrio e força 

(Carvalho et al., 2008). Neste contexto, os exercícios mais recomendados 

pelos profissionais de saúde são os de força, resistência aeróbia, 

alongamentos e flexibilidade. Considera-se importante salientar que exercícios 

para o equilíbrio e para a coordenação têm igualmente um papel determinante 

na melhoria da saúde do idoso (Rikli & Jones., 2001). 

Para este tipo de população, o ACSM (2008) circunscreve algumas 

restrições e precauções que devem ser tidas em conta aquando da prática de 

exercício, como por exemplo: dar preferência a atividades aeróbias de baixo 

impacto no início dos programas; aumentar gradualmente a intensidade e 
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duração dos exercícios; estar especialmente atento à temperatura corporal pois 

este tipo de população está menos apta a adaptar-se a essas alterações; 

hidratar o corpo antes, durante e depois do exercício atendendo à maior 

probabilidade e suscetibilidade de desidratação; reduzir a intensidade ou parar 

mesmo o exercício se houver sintomas de dor de peito, falta de ar, palpitações, 

náuseas, dores musculares ou articulares. 

É importante que este tipo de exercício seja 

monitorizado/supervisionado por profissionais com competências técnicas para 

o efeito, prescrevendo e orientando o exercício de modo a atingir os objetivos

pretendidos e diminuir potenciais riscos como lesões músculo-esqueléticas, 

problemas cardiovasculares, fadiga e morte (Safons & Pereira, 2007). 

Os programas de EF devem respeitar o princípio da individualidade 

adaptando-se às características de cada pessoa (Mazzeo & Tanaka, 2001; 

Gardner et al., 2002). 



Capítulo 2 - Caraterização geral do estágio 
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 2.1 Expetativas iniciais relativas ao estágio 

Nesta última etapa da minha formação e quando me deparei entre a 

escolha de tese ou estágio não pensei duas vezes, sempre tive preferência 

pelo estágio por várias e diversas razões mas a principal baseou-se no 

combate à minha inexperiência em aulas específicas com idosos. Seria a 

primeira vez que me depararia com esta realidade, certamente tão vantajosa e 

enriquecedora na minha preparação para o mundo do mercado de trabalho. 

Através do estágio adquire-se competências quer a nível quantitativo quanto 

qualitativo, pois é no ativo que nos deparamos com situações que promoverão 

a nossa aprendizagem e que se tornarão num desafio e num desenvolvimento 

constante. Desenvolvimento este, que não se considera individual mas mútuo 

porque com o estágio além de procurar transmitir os meus saberes também eu 

próprio evoluirei com os erros. É no ativo que se procura incentivar os alunos à 

prática de EF, de modo a que esta área seja vista como essencial para o seu 

saudável desenvolvimento a nível físico, psíquico e social. 

Com este estágio pretendi conhecer as minhas lacunas e as minhas 

maiores potencialidades nesta área. Considerei um ano de prova ao meu 

profissionalismo e ao meu carácter motivacional para lidar diariamente com 

esta faixa etária, pela qual sinto um especial carinho pois é, muitas vezes, 

desvalorizada pela nossa sociedade. São seres humanos na meta final das 

suas vidas e que tanto têm para ensinar. Acreditei crescer com aquilo que têm 

para ensinar, ouvir as suas ideias experientes, valorizá-los e ajudá-los da 

melhor forma, transmitindo as minhas experiências profissionais. 

Considerei que as minhas funções de personal trainer também me 

trariam benefícios, no sentido de aprender a lidar com várias pessoas e a 

adaptar-me a diferentes personalidades, bem como deter de alguns 

conhecimentos acerca de exercícios contraindicados para certas patologias e 

necessidade de uma prescrição de exercício que evite maus maiores na saúde 

dos alunos.  

Considerei que a minha maior lacuna passasse mesmo por nunca ter 

trabalhado em centros socias com esta faixa etária. Era um desafio e 

encontrava-me ansioso por enfrentar, aprender e crescer. Espero tornar-me 

num excelente profissional, crescer muito enquanto pessoa e deixar os meus 
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alunos satisfeitos através de resultados positivos quer fisicamente, quer 

psicologicamente, pois só assim me sentirei realizado e feliz. Objetivei terminar 

o meu estágio com um lote de aprendizagens que me permitirão encarar o

futuro com confiança e construí-lo por mim mesmo de forma determinada e 

responsável.  

2.2 Grupo da Junta de Freguesia da Foz (JFF) 

2.2.1 Caraterização do Espaço  

A Junta de Freguesia da Foz organiza um leque de atividades que se 

destina à prática de AF na terceira idade e que se intitula por “Viver o 

Movimento”. As atividades decorrem num espaço anteriormente utilizado como 

jardim-de-infância (S. João da Foz) e que recentemente foi recuperado pela 

Junta para suporte físico deste projeto (realização de diversas atividades para 

a terceira idade). Este local situa-se junto à Universidade Católica no centro da 

Foz, sendo por este motivo um meio bastante movimentado e com um nível 

acentuado de comércio. O edifício é constituído por duas zonas de recreio 

(pátio), um corredor de casas de banho unissexo com lavatórios e três salas 

internas com utilidades distintas. Uma das salas destina-se a apresentações e 

reuniões festivas possuindo um retroprojetor e uma tela de projeção, outra é 

usada para atividades de dança e AF e a última sala é reservada à informática 

dispondo de alguns computadores. O acesso ao edifício só é permitido depois 

de transpor um portão elétrico em bom estado de conservação e situado à 

entrada do recinto encontra-se um pequeno espaço com um piso em relvado/ 

terra batida que normalmente é utilizado por parte dos funcionários para 

estacionarem os seus veículos. Este bom acesso ao recinto permite segurança 

e facilidades em utilizar transporte próprio. 

A sala que se destinou ao EF possuía um piso em perfeitas condições 

que promoveu a realização das aulas em segurança, quatro janelas que 

permitiram uma boa luminosidade natural, uma porta que dava acesso ao 

recreio e que foi aproveitada para executar aulas no exterior sempre que o 

tempo permitiu e um armário no fundo da sala que serviu para armazenar 

colchões, mantas, calçado e algum material, se necessário. Continha ainda 
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uma tomada de eletricidade com uma tripla, ao qual foi ligado um televisor e 

um leitor de cd´s funcionais, em boas condições e acesso à internet sem fios. 

Apesar de possuir boas condições, a sala, por vezes, tornou-se um pouco 

reduzida devido à extensão do grupo de alunos que frequentou as aulas, 

particularmente no início do ano onde as turmas não tiveram menos de 30 

alunos, algo que me retirou um certo dinamismo em alguns exercícios. 

2.2.2 Caracterização do Material 

A nível de materiais, o espaço destinado à aula continha um número 

diminuto de equipamentos, beneficiei unicamente de 6 colchões. Atendendo a 

este facto, a solução que encontrei num acordo conjunto entre a Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) e a JFF baseou-se na 

requisição do material à faculdade, visto que esta dispõem de variados 

materiais que proporcionaram aos idosos diversas 

atividades/sensações/estímulos. Sendo assim, foi da minha inteira 

responsabilidade transportar e assegurar o material para realização das aulas 

de EF para a população da JFF (Quadro 1). 

Quadro 1 Material utilizado nas aulas do grupo Junta de Freguesia da Foz 

Imagem Denominação Quantidade 
Estado de 

Conservação 

Arcos 24 
Muito Bom 
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Bandas elásticas 

22 
Fraco 

Bolas 37 Bom 

Caneleiras azuis 29 pares Razoável 

Caneleiras 

vermelhas 
7 pares Razoável 

Coletes azuis 4 Bom 

Coletes 

amarelos 
6 Bom 

Coletes rosa 5 Bom 

Coletes Verdes 4 Bom 

Cones 12 Muito Bom 

Halteres 30 pares Muito Bom 

Kits lança 6 Muito Bom 
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2.2.3 Caracterização da turma 

No dia em que me apresentaram à turma recebi uma lista onde constava 

o nome dos alunos que frequentariam as aulas e de imediato percebi que o

número de elementos me obrigaria a dividir a turma em duas. 

A caracterização da turma tem como finalidade permitir o conhecimento 

dos alunos com quem vamos trabalhar ao longo do ano. Desta forma, utilizei 

um questionário de anamnese determinante na recolha de alguns dados 

pessoais dos meus alunos. As perguntas foram preferencialmente de resposta 

fechada e a realização do questionário foi presenciada por mim. Tive em 

consideração a escolha do local, optando por um ambiente com privacidade e 

sem interferências de ruído e de terceiros. Elucidei todos os entrevistados 

relativamente aos propósitos do questionário. Este, foi constituído por 4 grupos 

de perguntas sendo que no primeiro constou informações pessoais dos alunos 

- identificação; no segundo pretendeu-se estabelecer um historial de doenças 

identificando as mais predominantes e a quantidade de medicação ingerida; no 

terceiro questionou-se acerca das capacidades funcionais dos alunos em 

atividades diárias e por fim no quarto grupo avaliou-se o histórico de AF e 

desportivas bem como a motivação para a prática das mesmas. Após a recolha 

dos dados e o tratamento dos mesmos realizei um gráfico de frequência de 

respostas, através do cálculo de percentagens referentes ao número de 

respostas e ao número total de inquiridos. Os resultados de ambas as turmas 

estão apresentados seguidamente, em conjunto, por meio de gráficos 

descritivos. 

Plataformas de 
Equilíbrio 15 Bom 
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Turmas A e B da JFF 

 

 Idades 

 A turma foi composta por trinta e sete elementos, com uma média de 

idades de 65,83 anos. O aluno mais velho tinha 85 anos e o mais novo 55. 

 

Género 

 A maioria da turma era claramente do sexo feminino com uma 

percentagem total de 89,19% e com apenas 10,81% do sexo masculino 

(Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Distribuição dos sexos, em percentagem, das turmas A e B do 

grupo da Junta de Freguesia da Foz. 

 

Habilitações Literárias 

 A nível de instrução, a maioria dos alunos variou entre o 1º e o 3º ciclo. 

Apenas uma aluna usufruiu do ensino até 2ºciclo e outra não apresentou 

qualquer nível de escolarização. Os restantes possuíam formação a nível do 

ensino secundário e licenciatura (Gráfico 2).  
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Gráfico 2 Nível de instrução, em frequência absoluta, das turmas A e B do 

grupo da Junta de Freguesia da Foz. 

Estado Civil 

Relativamente ao estado civil, a maioria dos alunos afirmou-se solteiro 

ou com cônjuge, sendo que o nível de viuvez não foi ainda elevado (Gráfico 3). 

Gráfico 3 Distribuição, em frequência absoluta, de acordo com o estado civil 

das turmas A e B do grupo relativo à Junta de Freguesia da Foz 

Saúde 

No que concerne à saúde e tal como é observável, os alunos possuíam 

várias tipologias de doença (Gráfico 4). Nesta turma, apesar de alguns 

elementos serem mais novos, quase todos referiram ter algum tipo de 

enfermidade sendo que as mais comuns se relacionaram com alterações 

visuais, colesterol elevado e hipertensão. 
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Gráfico 4 Prevalência de doenças das turmas A e B do grupo da Junta de 

Freguesia da Foz 

Medicação 

Verificou-se através da análise dos questionários que todos os alunos da 

turma ingeriam medicamentos, sendo que maioritariamente essa toma se 

resumiu a menos de dois por dia. A medicação ingerida, por grande parte da 

turma, era direcionada para tratamento de hipertensão arterial e diabetes 

mellitus.  

Quedas no último ano 

Quanto à prevalência de quedas e suas consequências, trinta e um 

elementos da turma afirmaram ter tido uma queda no último ano (Gráfico 5), 

tendo um deles adquirido, inclusivamente, um problema crónico na anca após 

este acidente. 
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Gráfico 5 Número de quedas sofridas no último ano por cada aluno das turmas 

A e B do grupo da Junta de Freguesia da Foz 

Locomoção/Mobilidade 

No que diz respeito à locomoção/mobilidade apenas um aluno 

respondeu afirmativamente a esta pergunta, declarando que utilizou o apoio de 

uma bengala. 

Atividade Física/Exercício físico 

Vários elementos da turma referiram que praticaram diferentes formas 

de EF com predominância na ginástica e na dança. Porém, existiu ainda uma 

percentagem significativa de 35,14 % que não praticou qualquer EF (Gráfico 

6). 

Gráfico 6 Tipos de atividade física praticada pelos alunos das turmas A e B do 

grupo da Junta de Freguesia da Foz 

Pessoa ativa ou sedentária 

Nesta questão, somente três alunos se consideraram pessoas 

sedentárias, as restantes afirmaram-se pessoas ativas.  

Informação que considere útil para o professor 

Esta foi a única pergunta aberta que constou no questionário de modo a 

recolher outro tipo de informações acerca dos alunos. A turma descreveu as 
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suas dificuldades, revelou as suas expetativas em relação às aulas e divulgou 

a sua motivação. Um dos alunos referiu ainda, nesta questão, que tinha uma 

prótese no joelho e na anca.  

 

2.3 Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Amial 

 

2.3.1 Caraterização do Espaço 

 

 O Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Amial faz do trabalho e 

do espírito de solidariedade as suas insígnias na ajuda a quem mais precisa. 

Fundado em 1978 o Centro Social iniciou as suas funções apenas com a 

valência de Centro de convívio.  

 Aprovado o protocolo com o Centro Regional de Segurança Social 

(C.R.S.S.) entrou em funcionamento o Centro de Dia que começa a sua 

atividade em Junho de 1991. 

 A necessidade de ampliar os serviços foi aumentando, razão pela qual 

entre 1997 e 2002, o CSA, funcionou na casa cedida pela Igreja dos 

Capuchinhos, enquanto se procedia à demolição da casa antiga e à construção 

de uma estrutura de raiz capaz de satisfazer as necessidades dos utentes, 

quer qualitativamente quer abrangendo um maior número de idosos da 

freguesia de Paranhos.  

 No dia 8 de Dezembro de 2003 foi então inaugurado, pelo Ministro 

Bagão Félix e o Bispo Dom Armindo Lopes Coelho, o Centro Social Paroquial 

de Nossa Senhora do Amial e em Fevereiro de 2004 entrou em funcionamento 

a valência de Lar para doentes acamados e doentes terminais. Para o bom 

funcionamento de todos os seus serviços, o Centro Social “necessita estimular 

os utentes e funcionários para a formação e por isso temos programadas várias 

ações de formação nesse sentido. Existe também, inúmeras pessoas a tirarem 

formações vocacionadas para a área da terceira idade e é aqui que essas 

pessoas tomam um conhecimento mais real de modo a tornarem-se bons 

profissionais e nossos futuros colaboradores”, expôs Eugénia Alexandre. O 

Centro opta por promover a intergeracionalidade e o trabalho interinstitucional 

através do contacto com escolas e o intercâmbio com outras instituições de 

terceira idade. Tendo esta dinâmica presente, alguns alunos estagiários da 
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FADEUP foram requisitados por parte da instituição no âmbito da AF para a 

terceira idade. E foi desta conformação, que fiz parte da equipa durante um 

ano letivo.  

 O CSA situa-se na Rua Nova do Tronco, relativamente perto da estrada 

da circunvalação, contudo a nível de acessos encontra-se num local de difícil 

circulação devido aos carros estacionados em segunda mão, ao estreitamento 

da rua e à inexistência de bons pontos de estacionamento.   

 O seu atual edifício tem quatro pisos, no piso inferior encontra-se a cave, 

no rés-do-chão temos a receção, cantina e três gabinetes (assistente social, 

direção e enfermagem). Este piso dispõem ainda de uma sala de convívio 

ampla com cinco sofás, duas televisões, duas mesas e algumas revistas. A 

mesa maior foi utilizada normalmente para expressão plástica e a mais 

pequena para jogos de mesa como é exemplo as cartas, dominó e damas. No 

primeiro piso encontramos os quartos do serviço sendo que muitos dos seus 

habituais frequentadores participaram nas atividades quotidianas do lar e 

concomitantemente na AF. Por fim, no segundo e último piso foi possível 

usufruir de uma sala com uma área bastante ampla, maior em comprimento do 

que em largura, que se encontrou bem equipada e com material suficiente para 

as aulas, cadeiras, lavatórios e casas de banho para ambos os sexos. Esta 

sala, excecionalmente podia ser dividida em duas com a utilização de um 

biombo, algo opcional e definido pelos seus utilizadores mas que raramente foi 

aproveitado pois não possibilitou um bom isolamento sonoro. Todo o espaço 

de sala era rodeado por portas de vidro, algumas fixas outras amovíveis para 

entrada e saída da varanda que circundava a área e que permitiu uma grande 

luminosidade natural. Nesta sala, foi ainda possível usufruir de um palco fixo e 

acesso à Internet sem fios.  

 O rés-do-chão e o segundo piso eram os espaços que habitualmente 

mais frequentava para o encaminhamento dos alunos para o local onde se 

realizavam as aulas. O acesso entre pisos era feito por uma escadaria com 

quarenta degraus, dispunha de um corrimão de apoio em todo percurso e um 

elevador com capacidade para vinte pessoas por onde eram transportados os 

meus alunos.  
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2.3.2 Caracterização do Material 

 

 A instituição possuiu um leque adequado e diversificado de materiais, de 

boa qualidade e em bom estado de conservação (Quadro 2). Estas condições 

permitiram lecionar as aulas sem a preocupação dos materiais perante a 

realidade da turma e raramente foi necessário a deslocação à FADEUP para a 

requisição de algum material.  

 

Quadro 2 Material utilizado nas aulas do grupo do Centro Social e Paroquial de 

Nossa Senhora do Amial 

 
Imagem 

 
Denominação Quantidade 

Estado de 
Conservação 

  
 

Arcos 
 
 
 

12 Muito Bom 

 
 
 
 
 
 

Bandas Elásticas 15 Razoável 

 
 
 
 
 
 

 

Bolas pequenas 9 Bom 
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2.3.3 Caracterização da Turma 

 

 A turma do CSA apresentou diversas limitações físicas, algo que 

desde do primeiro momento tornou visível o desafio que teve de ser enfrentado 

e ultrapassado. Atendendo a que neste Centro fomos dois os professores 

estagiários a lecionar e a trabalhar cooperativamente, eu e a minha colega 

Sofia, em mútuo acordo, e com vista a definirmos e desenvolvermos a melhor 

estratégia de obtenção de conhecimentos em termos pessoais, patológicos e 

 
 
 
 
 
 

Bolas com picos 7 
Bom 

 

 
 
 
 
 
 

 

Cadeiras 
31 Muito Bom 

 
 
 
 
 
 

Colchões 
 

25 
Muito Bom 

 
 
 
 
 
 

Cones 12 
 

Muito Bom 

 
 
 
 
 

 

 
 

Halteres de 
plástico 

30 pares Razoável 

 
  

Rádio 
 

1 Razoável 
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de hábitos rotineiros dos alunos que frequentaram a turma, aplicamos o 

questionário de anamnese. Para tal, elucidamos todos os entrevistados 

relativamente aos propósitos do questionário. O questionário foi constituído por 

quatro grupos de perguntas de resposta fechada, sendo que o primeiro 

remeteu para as informações pessoais dos alunos como identificação; o 

segundo permitiu determinar o historial de doenças, identificando as mais 

comuns e percebendo o nível de medicação ingerida; no terceiro identificou-se 

as capacidades funcionais dos alunos em atividades diárias e por fim no último 

grupo avaliou-se o histórico e o presente desportivo do aluno bem como o grau 

de motivação na AF. Após a recolha dos dados, o tratamento dos mesmos foi 

realizado através da frequência de respostas e do cálculo de percentagens 

referentes ao número de respostas e ao número total de inquiridos. 

Apresentam-se, de seguida, alguns gráficos descritivos concretizados após a 

análise dos resultados. 

  

Turma do CSA  

 

  Idades 

 

 A turma foi composta por trinta e dois elementos, com idades 

compreendidas entre os 58 e os 95 anos, perfazendo uma média de idades de 

76,80 anos. A maior parte dos alunos fez parte do grupo de idosos e idosos 

velhos (Azeredo, 2007) sendo por este motivo compreensível a presença de 

um maior número de limitações. Foi um grupo que apresentou variações 

distintas de idade o que pode sustentar uma diferença relativamente às 

capacidades físicas. Após a análise dos questionários aplicados, verificou-se a 

existência de uma turma bastante heterogénea mas com a prevalência do 

género feminino, numa percentagem de 62,50% para 37,50 do género 

masculino (Gráfico 7).  
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Gráfico 7 Distribuição dos sexos, em percentagem, da turma do Centro Social 

Paroquial Nossa Senhora do Amial 

Habilitações literárias 

 

 O nível de instrução da turma foi maioritariamente não escolarizado ou 

com ensino até ao primeiro ciclo (Gráfico 8), algo visível logo nas primeiras 

aulas pois muitos alunos manifestaram não saber ler e escrever. Esta situação 

pode representar, de forma sucinta, as gerações anteriores em que devido à 

dimensão das famílias, os filhos tinham que abandonar a escolaridade mais 

cedo. Apenas dois alunos usufruíram do ensino até ao 3ºciclo e dois do ensino 

superior. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Nível de instrução, em frequência absoluta, da turma do grupo do 

Centro Social Paroquial Nossa Senhora do Amial 
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Pessoas com quem reside? 

 

 Relativamente às pessoas com quem partilham as suas vidas, os alunos 

afirmaram-se, na sua maioria viúvos sendo que apenas oito partilham a vida 

com o cônjuge. Os restantes vivem sozinhos, com familiares ou no lar (Gráfico 

9). 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 9 Distribuição, em frequência absoluta, de acordo com o estado civil, 

familiares com quem reside ou lares de apoio do grupo do Centro Social 

Paroquial de Nossa Senhora do Amial 

Saúde  

 

 Quanto à saúde, os problemas crónicos não foram novidade nestas 

faixas etárias. Os alunos apresentaram muitas limitações físicas e mentais que 

limitaram o planeamento das aulas (Gráfico 10). Os problemas mais comuns 

relacionaram-se com as doenças cardiovasculares e com as doenças mentais.  
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Gráfico 10 Predominância de doenças crónicas do grupo do Centro Social 

Paroquial de Nossa Senhora do Amial 

Medicação 

 

 No que diz respeito à toma de medicação e analisando 

pormenorizadamente os questionários, verificou-se que quase todos alunos da 

turma se encontraram medicados sendo que grande parte deles ingeriu mais 

de três medicamentos por dia refletindo desta forma todos os problemas que 

foram acima descritos. A medicação ingerida por este grupo variou entre 

medicamentos para doenças cardiovasculares como insuficiência cardíaca, 

hipertensão arterial, enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral; 

doenças do sistema nervoso como Alzheimer, Parkinson, depressão; doenças 

reumatológicas e ósseas como artrose, osteoporose e artrite reumatóide e por 

fim doenças respiratórias como a bronquite crónica e a pneumonia. 

Quedas no último ano 

 

Relativamente a esta questão, vinte e dois elementos afirmaram ter 

sofrido pelo menos uma queda no último ano e deste grupo, catorze idosos 

asseguraram que já sofreram bastantes quedas não conseguindo precisar o 

número.   

 

Locomoção/Mobilidade 

 

 A nível de locomoção a turma apresentou mobilidade reduzida 

atendendo que a maioria dos alunos necessitou de apoio para se deslocar a 

pé, algo que comprovou a quantidade de quedas registadas na questão 

anterior. Doze alunos referiram precisar de auxílio para se mover, seis utilizam 

bengalas, três o andarilho e três encontram-se em cadeira de rodas (Gráfico 

11).  
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Gráfico 11 Ajuda técnica utilizada pelo grupo do Centro Social Paroquial de 

Nossa Senhora do Amial 

 

Ajuda nas necessidades básicas 

 

 A este nível e de modo a avaliar a capacidade funcional da turma, 

procurou-se perceber quais as maiores dificuldades dos alunos no que se 

relacionou com as suas necessidades básicas e tarefas regulares do 

quotidiano. Verificou-se que metade dos alunos necessitou de apoio na 

realização de algumas tarefas como alimentação, banho, vestir e despir 

(Gráfico 12). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Auxilio de cada aluno nas necessidades básicas utilizada pelo 

grupo do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Amial 
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Motivação para a prática de EF 

 

 Em relação aos níveis de motivação para prática de EF, este grupo 

apresentava uma variação entre o baixo e o muito alto. Os alunos do Centro 

Social Paroquial da Nossa Senhora do Amial eram forçados a permanecer na 

instituição sendo por este motivo necessário fornecer-lhes uma maior 

motivação para a prática desportiva. Contudo, a maioria dos alunos dispunha 

de alguma motivação pois é uma atividade diferente do resto do dia (Gráfico 

13). 

 

   

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Nível de motivação dos alunos do Centro Social Paroquial de 

Nossa Senhora do Amial na realização das aulas de ginástica 
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Capítulo 3 - Realização da prática profissional 
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3.1 Grupo Da Junta de Freguesia da Foz e Grupo do Centro Social 

Paroquial de Nossa Senhora do Amial 

 

3.1.1 Avaliação Funcional inicial (pré-treino) 

 

Para realizar um programa de EF é imprescindível que os alunos sejam 

avaliados previamente em função de perceber em profundidade quais os 

benefícios, potenciais riscos e limitações inerentes à saúde do praticante 

(ACSM, 2010). Para além de que será parte integrante na futura prescrição de 

exercício e viabilização do objetivo final (Elliot & Donelly, Martin, Rhodes, 

Taunton, Wolski, 1997). Assim sendo, utilizei a bateria FFT de Rikli & Jones 

(1999) pelo grande fundamento teórico a nível de aptidão física e por ser de 

simples aplicação. É um meio capaz de criar e fornecer as validades de 

conteúdo de critério discriminativas e um vocabulário geral para investigadores 

e praticantes (Capranica et al., 2001). 

 A bateria de testes é composta por seis itens e um alternativo: Índice 

Massa Corporal (IMC) determinado através da medição entre peso e altura 

(divisão do peso em quilogramas pelo quadrado da altura em metros); força e 

resistência dos Membros Inferiores (MI) - levantar e sentar na cadeira; força e 

resistência dos Membros Superiores (MS) - flexão do antebraço; flexibilidade 

dos MI - sentado alcançar os MI com a mão; flexibilidade MS - alcançar as 

mãos atrás das costas; Agilidade; mobilidade, velocidade e equilíbrio dinâmico 

- levantar da cadeira, caminhar 2,44m e voltar a sentar; resistência aeróbica- 

consiste na execução de uma caminhada durante seis minutos (medição da 

distancia máxima) e por fim o alternativo que consiste na execução de dois 

minutos de step no próprio lugar - número de elevações do joelho durante dois 

minutos. O IMC foi também determinado para a avaliação da composição 

corporal e os resultados foram comparados com os valores de classificação de 

obesidade sugeridos pela OMS (2000) nas três categorias: categoria de peso 

normal (IMC entre 18.50 e 24.99 Kg/m²); categoria excesso de peso (IMC entre 

25 e 29.99 Kg/m²); e categoria obeso (IMC superior a 30 Kg/m²). A avaliação 

selecionada permitiu-me suportar os parâmetros físicos da funcionalidade 

corporal e da sua autonomia.  
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 Em ambos os grupos optei por utilizar o teste alternativo de resistência 

aeróbia - dois minutos de step no próprio lugar - por ser um teste de fácil e 

rápida aplicação.  

 

   

3.2 Análise do Grupo da Junta de Freguesia da Foz 

 

 A programação de treino teve início no dia 1 de Outubro de 2013 e 

terminou dia 6 de Junho de 2014, sendo que o primeiro momento de avaliação 

de aptidão funcional se realizou no dia 15 de Outubro de 2013 (após três aulas) 

prolongando-se durante duas aulas. A avaliação final foi iniciada no dia 23 de 

Maio de 2014 e estendeu-se até ao final da aula seguinte. 

 Na avaliação inicial a amostra foi composta por vinte e sete alunos, 

quatro do sexo masculino (14,8%) e os restantes vinte e três (85,2%) do sexo 

feminino. Os resultados dos diferentes testes funcionais da bateria de testes 

FFT Rikli & Jones (1999) - valores médios e desvio padrão - assim como as 

características da amostra utilizada apresentam-se expostas no quadro 3.  

 A média do IMC da turma encontrou-se na categoria referente ao 

excesso de peso (26,27 Kg/m²).   
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Quadro 3 Análise descritiva do grupo Junta de freguesia da Foz no pré-treino 

(1ª avaliação). 

 

Variável Média 
 

Percentagem 
Desvio 

Padrão 

Idade (anos) 65,83   7,43 

Estatura (m) 1,59   0,09 

Peso (kg) 66,26   10,87 

IMC (kg/m2) 26,27   4,17 

Sentar/levantar (nº rep) 15,03   4,18 

Flexão Antebraço (nº rep) 17,55   3,35 

Sentar/alcançar (cm) 12,80   8,82 

Alcançar atrás das costas (cm) 13,24   12,05 

Caminhar 2,44m (s) 5,42   0,92 

2 Minutos – Step (rep) 3   11 

Classificação da obesidade, %   

Peso normal   40,7  

Excesso de peso   33,3  

Obesidade   25,9  

IMC= índice de massa corporal, rep= repetições 

 

 

 No gráfico 14 estão apresentadas as categorias de desempenho nos 

testes de aptidão física de acordo com os valores normativos da população 

idosa Portuguesa (baixo desempenho - P <25; bom desempenho - P25 - P75; e 

excelente desempenho> P75) (Marques et al., 2013). 
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Gráfico 14 Distribuição da prevalência (frequência relativa) dos três níveis de 

desempenho (baixo, bom, excelente) para cada um dos testes de acordo com 

os valores normativos para a população idosa Portuguesa. 

 

 Através dos valores obtidos e apresentados no gráfico 14 podemos 

verificar que no teste “flexão do antebraço” (74,1%) e “levantar e sentar” 

(70,4%) a turma encontra-se dentro dos valores normais. Porém, catorze 

elementos no teste “levantar e sentar” (18,5 %) e doze no teste “flexão do 

antebraço” (14,8%), ambos do sexo feminino não atingiram os valores mínimos 

para a sua idade. Uma minoria (11,1%) superou os valores de bom 

desempenho nestes dois testes situando-se portanto acima dos valores 

saudáveis recomendados para a população portuguesa.  

 No que se refere aos testes de “agilidade” (63 %) e “resistência aeróbia” 

(55,6 %), os alunos demonstraram um bom desempenho. 

 Relativamente ao teste de flexibilidade dos membros superiores (88,9%) 

e dos membros inferiores (81,5%), os alunos detiveram os piores resultados, 

sendo que nenhum dos alunos da turma conseguiu atingir valores excelentes. 

 Nos testes de força e aeróbio, os resultados revelaram uma boa 

condição física para a faixa etária.  
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Percentis por sexo feminino e grupo etário dos valores 
normativos da aptidão física nos idosos

Abaixo do percentil 25 Entre o percentil 25 e 75 Acima do percentil 75



- 47 - 
 

 Os resultados da bateria de testes demonstraram que a maior 

dificuldade de desempenho se relaciona com a flexibilidade.  

 Dado a validação e disponibilidade de estudos benéficos na aptidão 

funcional do idoso, elegi dar maior foco à capacidade aeróbica e à força 

muscular, não desprivilegiando todas as outras componentes ao longo do ano 

letivo (ACSM, 2000; Carbonell et al., 2009). Por último, e sempre que me foi 

possível optei por realizar exercícios de flexibilidade na parte de relaxamento 

pois apresentou piores resultados no teste. 

 Os testes funcionais facultaram-me a reflexão dos atributos e défices da 

turma, baseando-me na coleta dos dados elaborei um planeamento anual, 

tendo por fim a avaliação final para análise e interpretação do efeito do EF 

realizado durante o ano letivo.   

 

3.2.1 Justificação do plano anual e suas linhas orientadoras 

 

 O envelhecimento é um processo que acarreta um conjunto de 

alterações no individuo, reduzindo a sua capacidade de realizar eficazmente 

tarefas do quotidiano e comprometendo a sua funcionalidade e saúde. Robert 

(1995) assegura que o processo de envelhecimento resulta da incapacidade do 

organismo se preservar funcionalmente inalterado, regenerando todos os seus 

componentes à medida que estes se degradam. Este processo de diminuição 

da capacidade de adaptação e da funcionalidade é intrínseco a todos os seres 

vivos e inevitável (Spirduso, 1995), tornando-se fundamental, por este motivo, 

atenuar os seus efeitos adversos. 

Evidências epidemiológicas (Mazo, 2004) sustentam que um estilo de 

vida ativo ou a participação em programas de EF minimizam os efeitos 

prejudiciais do avançar da idade.  

No ano de 1998, o ACSM estabeleceu uma diretriz oficial sobre o 

exercício para o idoso afirmando que a participação regular num programa de 

EF é uma forma de intervenção efetiva para reduzir ou prevenir alguns dos 

declínios associados ao envelhecimento (ACSM, 1998). No ano de 2009 este 

documento foi atualizado e manteve as suas principais linhas orientadoras 

(ACSM, 2009). 
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Segundo a OMS (2007) a participação regular e moderada de EF pode 

retardar declínios funcionais, reduzir o início de doenças crónicas, melhorar a 

saúde mental e promover a socialização, ajudando os idosos a ficarem 

independentes durante mais tempo. 

Tal como anteriormente referido, o envelhecimento está associado a 

várias alterações na funcionalidade e, consequentemente, marcado pela 

diminuição das capacidades físicas como diminuição da coordenação motora, 

diminuição da força, flexibilidade, velocidade e VO2 máx.(Pereira, A; Freitas, C. 

Mendonça, C.; Marçal, F.; Souza, J.; Noronha, J.; Lessa, L.; Melo, L.; 

Gonçalves, R.; Sholl-Franco, A., 2004). 

Assim, os objetivos de um programa para idosos passam pelo 

desenvolvimento de diferentes componentes como força, resistência, 

flexibilidade, coordenação e equilíbrio no sentido de ultrapassar dificuldades da 

vida quotidiana. Neste sentido, um programa de EF para os idosos deve incluir 

exercícios cardiorrespiratórios, de resistência, flexibilidade e exercícios neuro 

motores (ACSM, 2011), com especial incidência nos aspetos socioculturais que 

também desempenham um papel preponderante na vida do sujeito idoso, pois 

poderão auxilia-lo a sentir-se mais integrado na sociedade, escapando às 

consequências negativas a nível social acarretadas pela velhice/reforma. Por 

conseguinte, dada a importância de um programa de atividade, desenvolvi num 

espaço cedido pela JFF uma vez por semana no período da tarde (sexta-feira) 

um projeto de aulas, com duração de 45 a 60 minutos. A primeira turma (turma 

A) realizou aula das 14h30min às 15h30min e a segunda (turma B) das 

15h30min às 16h30min. Embora não cumprindo o estipulado nas 

recomendações do ACSM (2011), que refere que o mais adequado seria um 

programa de pelo menos duas a três vezes por semana, por questões 

logísticas, optou-se por só realizar uma vez por semana visando 

fundamentalmente aumentar o gosto pela prática que levasse à adoção de um 

estilo de vida ativo, promovendo simultaneamente a socialização e bem-estar 

do seu quotidiano.  

No dia 27 de Setembro de 2013, com apoio e alçada da direção efetuei a 

divisão e consequente divulgação das turmas, concretizando uma separação 

aleatória dos alunos. Foram calendarizadas um total de 45 aulas, onde se 

englobou uma aula de apresentação e de consciencialização à mais-valia na 
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utilização de um calçado desportivo adequado para AF, três aulas de 

adaptação com dinâmicas de grupo (aulas lúdicas e de contato), aulas de 

avaliação de desempenho, aulas de exercícios promotores do desenvolvimento 

de capacidades e por fim aulas lúdicas e de caráter social. 

O facto da turma ter desfrutado de três meses de paragem impulsionou 

um especial cuidado na sua integração através da realização de três aulas de 

dinâmicas de grupo. Após esta inclusão, apliquei a bateria de testes FTT de 

Rikli & Jones (1999) em duas aulas para cada turma. Para aumentar o nível de 

AF dos alunos é necessário o desenvolvimento de um método de execução 

bem prescrito, planeado, delineado e sistemático (Capranica et al., 2001). 

Segundo Tribess & Virtuoso (2005) para que o EF tenha efeitos positivos 

e melhorias na qualidade de vida, é necessário um programa apropriado a 

nível de intensidade, duração, frequência e progressão. Os objetivos da 

prescrição de exercícios devem ser baseados em bons fundamentos 

científicos, evidenciando a melhoria da aptidão física, a promoção da saúde e 

atendendo aos objetivos individuais, à população, a redução dos fatores de 

risco para doença crónica, assegurar a segurança e participação nos 

exercícios, necessidades de saúde e condição clínica (Tribess & Virtuoso, 

2005). A escolha do tipo de exercícios a realizar deve ter também em conta o 

material disponível (ACSM, 2010). Em conformidade com a ACSM (2010), uma 

variedade de exercícios é recomendada para melhorar as componentes físicas 

dos idosos.  

Optei por estimular todas as componentes da aptidão física dado serem 

relevantes para o quotidiano dos idosos, executando também treinos mais 

específicos relacionados com força e resistência aeróbia (Guccione, 2002; 

Spirduso et al., 2005). Cada aula foi constituída por três momentos: no primeiro 

(aquecimento) fomentei a ativação geral com mobilidade articular e locomoção, 

no segundo (fase fundamental) realizei os exercícios específicos de acordo 

com o objetivo projetado para a aula e no último - retorno à calma - optei por 

executar alongamentos. 

As capacidades de força e resistência aeróbia foram as mais marcantes 

pois forneceram aos idosos uma maior emancipação e motricidade nas AVD tal 

como demonstraram os autores Guimarães e Farinatti (2005) no estudo sobre 

as variáveis associadas ao risco de quedas em idosos. Por exemplo, existem 
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fortes evidências de associação entre os níveis de força com o padrão da 

marcha do indivíduo e, consequentemente, com a possibilidade de quedas 

(Prince et al., 1997), dado que a força muscular é essencial para o equilíbrio, 

locomoção e execução de tarefas básicas do quotidiano como subir escadas, 

sentar e levantar, entre outras (Tinetti et al., 1993; Miyamoto et al.,2004). 

Assim, segundo Kura et al. (2004) e Neri  (1993) o aumento da força é o 

primeiro passo a ser aplicado para uma melhoria na qualidade de vida, 

proporcionando ao indivíduo manter ou recuperar a sua autonomia. 

 O desenvolvimento da capacidade aeróbia é também muito defendido 

por Rikli & Jones (2001) na medida em que não apenas é essencial para dia a 

dia dos idosos como tem igualmente relação com o menor risco de muitas 

doenças crónicas características deste escalão etário (AHA, 2010).  

 No meu programa de treino tive em consideração todos estes 

fundamentos, contudo não deixei de trabalhar as restantes componentes como 

flexibilidade, equilíbrio e coordenação evitando a monotonia e a desmotivação.  

 No treino de força o importante é minimizar o risco de lesões sendo que 

para assegurar esta condição o instrumento mais seguro seriam as máquinas 

de resistência variável, pois permitem iniciar com uma carga muito baixa, 

aumentando de forma lenta e progressiva (Matsudo & Matsudo, 1993). Como 

complemento a este trabalho de forma a desenvolver o equilíbrio e a 

coordenação é importante realizar exercícios de peso corporal com acessórios 

de bandas elásticas e pesos livres (National Strength and Conditioning 

Association & Brown, 2007).  

 Tendo em conta que o material disponível específico na JFF era 

escasso não foi possível concretizar um trabalho de força muscular 

isoladamente. Deste modo, realizei as minhas aulas com materiais 

complementares aproveitando o peso corporal. Nesta condição, fui 

aumentando o número de repetições do exercício (resistência muscular) para 

respeitar o princípio da progressão e motivar a turma.  

 No desenvolvimento da força muscular, dispus de uma estrutura 

ordenada dos grandes grupos musculares para os menores grupos 

musculares, exercícios mais instáveis para os mais estáveis e das estruturas 

poliarticulares para as estruturas monoarticulares. As sessões de treino 

semanais para esta componente variaram entre os 25 e os 40 minutos 
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trabalhando entre os 65% e os 75% da força máxima. Os intervalos de repouso 

foram compreendidos entre 1 a 3 minutos por cada exercício (Tavares, 2008). 

O treino foi feito com duas séries de dez repetições numa fase inicial e de 

seguida aumentado para as doze e depois ainda para quinze repetições com 

vista à ampliação progressiva do volume de treino, atendendo a que não 

consegui variar de forma significativa a carga devido a inexistência de material 

apropriado. O material utilizado variou entre halteres, bandas elásticas e peso 

corporal. Dentro destas recomendações, dei especial atenção ao treino dos MI 

pois estão relacionados com problemas de locomoção e equilíbrio de forma a 

prevenir a incidência de quedas (Hess & Woollacott, 2005). 

 Para o desenvolvimento da capacidade aeróbia, os exercícios 

executados foram realizados numa intensidade suficiente (situada entre os 60 

% a 70% da FCmáx) trabalhando num intervalo de zona alvo de treino (Llano et 

al., 2003). Concomitantemente, quanto mais débil se encontrar a condição 

física do idoso mais facilmente obtêm melhorias na intensidade e volume de 

treino. No sentido de aumentar a resistência aeróbia apostei essencialmente 

em caminhadas com diversas formas de deslocação sendo que alguns dos 

idosos começaram por acumular períodos de 5 minutos contínuos. 

 Por último, mas não menos importante, a coordenação e equilíbrio foram 

trabalhadas em conjunto como intercâmbio do sistema nervoso e da 

musculatura esquelética num movimento ou numa série de movimentos 

(Barbanti, 2003). 

  Maia e Lopes (2002) consideram a coordenação como uma 

organização de várias ações motoras em função de um objetivo ou tarefa 

motora.  

 Autores como Cress et al. (2006) e Powers (2008) aconselham a 

execução de exercícios de equilíbrio estático e dinâmico onde gradualmente se 

diminui e/ou se altera a base de apoio.  

  Inicialmente, durante a minha sessão de treino trabalhei a capacidade 

de equilíbrio com exercícios de 10 a 30 segundos de duração, realizando duas 

a três repetições para cada posição ou exercício estático, num total de 10 a 15 

minutos. Inclui exercícios estáticos e dinâmicos associados a manipulações de 

objetos e voltas lentas (Rebelatto & Morelli, 2007). Realizei também exercícios 

de coordenação constituídos por velocidades máximas associadas a 
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movimentos com deslocamentos no espaço, mudanças de direção, 

transposição de objetos altos, variações do centro de gravidade com duração 

de 10 a 15 minutos e com um número de repetições ajustado consoante a 

aptidão e motivação dos participantes (Okuma, 2003). 

 É importante salientar que as aulas de equilíbrio e coordenação foram 

trabalhadas em conjunto com outras capacidades. Nas primeiras aulas, a 

capacidade de equilíbrio e coordenação foi desenvolvida juntamente com a 

capacidade de resistência aeróbia e ocupou em média 15 a 20 minutos de 

trabalho, dado que os alunos estavam num processo inicial. Porém, com o 

passar do tempo estas duas componentes foram trabalhadas com maior 

duração. 

 O ACSM (2009) defende que o treino de equilíbrio deve ser realizado no 

mínimo em dois dias por semana, tendo particular importância em indivíduos 

de mobilidade reduzida. Os exercícios devem ter a duração de 10 a 30 

segundos com duas a três repetições, perfazendo um total de 10 a 15 minutos. 

Devem ser realizados em todas as sessões, pois em quase todas as atividades 

que envolvem deslocamentos esta capacidade é requerida (Llano et al., 2004). 

Para existência de efeitos positivos é necessário incluir programas de três 

aulas por semana (ACSM, 2010), contendo uma fase de aquecimento de 10 

minutos, com intensidade baixa (≤ 40% VO2 máx.) a moderada (40%- 60% 

VO2 máx.) com exercícios aeróbios e de resistência muscular, de forma a 

aquecer e preparar o organismo para a fase seguinte (ACSM, 2010). Uma fase 

principal de 20 a 60 minutos de duração com exercícios aeróbios, de força, 

exercícios de trabalho neuromuscular (equilíbrio, agilidade) e atividades 

desportivas (ACSM, 2010). Por último, uma fase final de retorno à calma com 

uma duração de 5 a 10 minutos englobando alongamentos, executados de 

forma lenta e com respiração controlada (inspirar antes de iniciar o 

alongamento, expirar durante a execução, e voltar a inspirar quando o 

alongamento terminar (Jones & Rose, 2005)). Os movimentos devem ser 

lentos, seguidos de um alongamento estático durante 10 a 30 segundos e com 

3 a 5 repetições para cada exercício. A amplitude do movimento articular deve 

ser confortável, sem causar dor (Okuma, 2003). 
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 No final da aula, imediatamente antes do retorno á calma, realizei, por 

vezes, atividades lúdicas para promoção da socialização, interação e aumento 

do bem-estar (Carvalho, 1999).  

  Conforme Spirduso et al. (2005) o bem-estar psicológico tem uma 

particular importância na qualidade de vida da pessoa idosa, preservando o 

desejo de se sentir produtivo, independente e estabelecendo uma interação 

ativa com o ambiente.  

 Pelo seu caráter coletivo, social, unificador, recreativo e de movimento, o 

EF poderá ajudar a minimizar e até eliminar esta situação de incapacidade 

sentida pelo idoso, permitindo-lhe relacionar com pessoas que se encontram 

na mesma situação.                                        

 

  

3.2.2 Monotorização da evolução ao programa de treino 

 

 É fundamental examinar o programa de EF de modo a avaliar, ajustar e 

viabilizar a aptidão física dos idosos percebendo se o mesmo foi eficaz. Deste 

modo, programei realizar a bateria de testes FTT de Rikli & Jones (1999) numa 

primeira fase, de forma a conseguir realizar e estabelecer o planeamento anual 

em função dos níveis da turma e na fase final para possibilitar a avaliação e a 

evolução que a mesma obteve. 

 A amostra foi composta por vinte e sete alunos, quatro do sexo 

masculino e os restantes vinte e três do sexo feminino. Para comparação de 

ambos os momentos recorri ao teste estatístico Teste T para amostras 

emparelhadas, o que implicou que apenas os sujeitos com avaliação (dados) 

nos dois momentos (n=27) fossem incluídos. Os dados foram analisados 

através do programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 21.0, tendo sido estabelecido um grau de significância de 0.05.            

 O quadro 4 exibe os resultados da 2ª avaliação (final) considerando-se 

positivos e significativos nas variáveis sentar e levantar; resistência aeróbia e 

agilidade. É ainda de referir que o teste sentar e levantar foi o que mostrou 

maior valor de significância (0,004). Como resultados negativos e sem 

significância, observam-se as componentes de flexibilidade dos membros 
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inferiores e superiores. Por fim, a flexão do antebraço (0,271) comparado com 

avaliação pré-treino foi a que verificou pior resultado.  

  Apesar de apenas se observar o significado estatístico na melhoria de 

algumas das capacidades, considerou-se que este programa de exercícios 

diversos e abrangentes de várias componentes físicas, realizado apenas uma 

vez por semana, induziu melhorias na aptidão funcional dos idosos. Embora de 

forma subjetiva, senti igualmente que existiu uma maior motivação para a 

prática de EF por parte dos alunos, o que provavelmente se transferiu para o 

seu quotidiano.  

 Possivelmente, apesar das respostas positivas dadas pelos idosos no 

que concerne ao aumento das intensidades, o volume semanal e a carga 

externa usada tornaram-se insuficientes para induzir adaptações fisiológicas a 

nível da força dos membros superiores. A nível da flexibilidade o volume 

semanal também se considerou diminuto atendendo ao facto desta capacidade 

exigir uma frequência de pelo menos três vezes por semana.  
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Quadro 4 Análise descritiva e comparativa das variáveis dependentes do grupo 

da JFF nos dois momentos avaliados (1ª avaliação – pré-treino e 2ª avaliação). 

IMC = índice de massa corporal, rep = repetições 

 

 

 

 

 

 

 

Variável 

2º 

Avaliação 

(n=27) 

M ± DP 

1º 

Avaliação 

(n=27) 

M ± DP 

Diferença 

da média 

 

P 

 

IMC (kg/m2) 

 

25,97 ± 3,80 
26,73 ± 4,17 

 

- 0,76 

 

0,087 

 

 

Sentar/levantar (nº rep) 

 

17,40 ± 4,69 

15,03 ± 4,18 

 

 

2,37 

 

0,004 

 

Flexão Antebraço (nº rep) 

18,03±2,91 

 

 

17,55±3,55 

 

0,48 

 

0,271 

 

 

Sentar/alcançar (cm) 

 

11,27±8,04 

12,80±8,82 

 

 

- 1,53 

 

0,268 

 

 

Alcançar atrás das costas (cm) 

 

15,33±13,41 

13,24±12,05 

 

 

2,09 

 

0,259 

 

Caminhar 2,44m (s) 
5,79±1,20 

 

5,42±0,92 

 

 

0,37 

 

0,022 

2 Minutos – Step (rep) 95,33±21,22 91,66±21,28 3,67 

 

0,024 
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3.2.3 Alterações do planeamento anual 

 

 O planeamento anual é definido como uma ferramenta de organização e 

gestão onde constam as atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano 

letivo. É neste que se projeta a orientação conceptual pela qual se vai orientar 

a atuação pedagógica, assim como se constrói um caminho lógico e capaz de 

responder ao objetivo pretendido. No entanto, no decorrer do percurso de 

estágio senti a necessidade de alterar três planos de aula, devido à quebra de 

ritmo provocada pela interrupção das férias de Páscoa (7 a 21 de Abril de 

2014). Após a realização deste período de férias verifiquei uma queda abrupta 

da aptidão física da turma e atendendo a este fator, com a aproximação da 

avaliação final, fui forçado a alterar três planos de aula, um para a capacidade 

de resistência e flexibilidade (dia 9 Maio de 2014) substituindo a lição de 

coordenação e equilíbrio; outro para a capacidade de força (dia 2 e 16 Maio de 

2014) trocando-a pela de resistência e flexibilidade. A última alteração baseou-

se na antecipação da 2ª avaliação (avaliação final) para utilizar os dados no 

relatório final. 

 

 

3.2.4 Balanço final 

 

 Considero que o grupo de alunos da JFF foi bastante homogéneo no 

que toca ao desenvolvimento dos exercícios, salvaguardando apenas três 

exceções onde denotei uma maior dificuldade no acompanhamento do ritmo da 

turma, destacando-se na turma B duas alunas e na turma A somente uma. 

Devido a este facto e à homogeneidade da turma, a parte prática tornou-se um 

pouco mais simples no que concerne à prescrição e progressão dos exercícios.  

 O grupo evidenciou um gosto enorme pelo EF reconhecendo-o como 

altamente importante para o seu bem-estar. Contudo, esta maior motivação e 

apetência para a prática obrigou-me a ser constantemente inovador, exigente e 

assertivo em todo o meu discurso. Para além disso, inicialmente, ter de 

conquistar a turma devido ao facto desta ter criado um laço de amizade forte 

com o professor anterior. Considero que com o decorrer do ano letivo, a minha 

dedicação, versatilidade, arbítrio e fidelidade permitiram-me alcançar a afeição 
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e respeito da turma. Julgo ter formado um grupo atento, consciente e exigente. 

Grande parte do grupo residia na Foz, demostrando-se vaidoso, humorístico, 

com mente aberta, atarefado e empenhado nas tarefas solicitadas.  

 Relativamente à prescrição de exercícios, optei por com a turma da JFF, 

lecionar várias componentes por aula pois o grupo sempre se mostrou bastante 

enérgico e capaz de resistir ao mesmo trabalho durante toda a aula. 

 Ao longo do ano letivo foram-se mantendo assíduos, deixaram-me 

orgulhoso e, por vezes, perplexo com as suas presenças nos dias com 

condições climatéricas deveras desfavoráveis. 

 Considero que foi um grupo extraordinário e que sem dúvida me 

entusiasmou e me proporcionou bastante satisfação. Beneficiei igualmente de 

ajuda por parte da Diretora Adelaide (responsável por estas atividades) 

mostrando-se sempre muito recetiva e célere na solução dos meus problemas, 

sendo uma boa ouvinte e bastante dedicada ao seu papel.  

 Todavia, a escassez de material (apenas possuía sete colchões) foi uma 

das maiores dificuldades que senti no trabalho com este grupo.  

 A insuficiência de material conduziu-me à necessidade de criar 

exercícios usando maioritariamente o peso corporal e desenvolver capacidades 

físicas com os recursos disponibilizados pela FADEUP, optando 

frequentemente por circuitos. Este tipo de organização é, normalmente, de fácil 

perceção e execução por parte dos idosos resultando numa aula eficaz, de 

intensidade elevada e com otimização do tempo disponível.  

 No que diz respeito aos alunos e tal como é próprio da faixa etária, 

alguns demonstraram as suas limitações em determinados segmentos 

corporais, denotando-se inicialmente uma falta de perceção corporal, que ao 

longo do tempo se foi aprimorando, memorizando e melhorando devido à 

estimulação. Nas aulas, sempre que foi possível, após a execução do exercício 

pela primeira vez, pedi aos alunos para o recapitularem de modo a estimular a 

memorização e concentração dos idosos. A motivação atingida por toda 

organização e intervenientes permitiu que todas as dificuldades a nível de 

infraestruturas e apoio económico se tornassem mínimas perante a vontade de 

crescer. A turma foi motivada com o exercício puro, os desafios, as tarefas e 

toda a envolvência que esta abrange.  
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3.3 Análise do Grupo do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do 

Amial 

 

 O programa de EF teve início no dia 30 de Setembro de 2013 e terminou 

no dia 23 de Junho de 2014 sendo que o primeiro momento de avaliação da 

aptidão funcional se realizou no dia 14 de Outubro de 2013 (após três aulas) 

prolongando-se durante duas aulas. A avaliação final iniciou-se no dia 6 de 

Junho de 2014 e estendeu-se até ao final da aula seguinte. 

 A amostra inicial foi composta por dez alunos, sendo apenas um do sexo 

masculino. No quadro 5 estão descritas características da amostra e os 

resultados dos diferentes testes funcionais da bateria de testes FFT de Rikli & 

Jones (1999) - valores médios e desvio padrão - incluindo a avaliação da 

composição corporal. 

  A média do IMC (quadro 5) da turma encontrou-se na categoria de 

excesso de peso (50%).  
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Quadro 5 Análise descritiva do grupo do Centro Social Paroquial de Nossa 

Senhora do Amial no pré-treino (1ª avaliação). 

 

Variável Média Percentagem 
Desvio 

Padrão 

Idade (anos) 76,80  12,21 

Estatura (m) 1,52  0,05 

Peso (kg) 67,97  8,06 

IMC (kg/m2) 26,40  3,43 

Sentar/levantar (nº rep) 8,20  4,54 

Flexão Antebraço (nº rep) 5,20  3,96 

Sentar/alcançar (cm) -27,90  10,94 

Alcançar atrás das costas (cm) -38,60  15,40 

Caminhar 2,44m (s) 18,89  12,68 

2 Minutos – Step (rep) 18,80  16,13 

Classificação da obesidade, %  

Peso normal  30,0  

Excesso de peso  50,0  

Obesidade  20,0  

IMC= índice de massa corporal, rep= repetições 

 

 No gráfico 15 estão apresentadas as categorias de desempenho nos 

testes de aptidão física de acordo com os valores normativos da população 

idosa Portuguesa (baixo desempenho - P <25; bom desempenho - P25 - P75; e 

excelente desempenho> P75) (Marques et al., 2013). 
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Gráfico 15 Percentis por sexo (feminino/masculino) e grupo etário dos valores 

normativos da aptidão física nos idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base na observação e análise dos valores expostos no gráfico 15, 

é notório que apenas três elementos atingiram valores excelentes para a sua 

idade. A generalidade dos alunos apresentou-se num limiar baixo em relação 

aos testes realizados para a sua idade. Nos testes “levantar e sentar” e “flexão 

do antebraço” somente uma parte da turma (33,3 % e 22,2%, respetivamente) 

se encontrou dentro dos valores normativos.  

O melhor desempenho foi registado no teste de “agilidade” onde 55,6% 

dos alunos alcançaram valores excelentes, portanto acima dos valores 

saudáveis recomendados para a população portuguesa. Neste grupo, 44,4% 

dos alunos permaneceram abaixo dos valores normativos. 

No que concerne ao teste de flexibilidade dos membros superiores, os 

alunos atingiram baixos resultados (88,9%), sendo que apenas 11,1% 

alcançaram os valores médios que definem o bom desempenho. 

Nos testes de resistência aeróbia e flexibilidade dos membros inferiores 

todos os alunos (100%) se encontraram abaixo dos valores padrão (< Percentil 

25). 

Atendendo ao que foi descrito, conclui-se que os resultados da bateria 

de testes revelaram uma turma maioritariamente debilitada. Só no teste de 

agilidade se encontrou uma discrepância relativamente aos restantes testes, 

A G I L I D A D E  

R E S I S T Ê N C I A  A E R Ó B I C A

F L E X Ã O  D O  A N T E B R A Ç O

L E V A N T A R  E  S E N T A R

F L E X I B I L I D A D E  D O S  M . I .

F L E X I B I L I D A D E  D O S  M . S .

44,4

100

77,8

55,6

100

88,9

22,2

33,3

11,1

55,6

11,1

P E R C E N TI S  P O R  S E X O  ( F E M I N I N O /M AS C U L I N O )  E  
G R U P O  E TÁR I O  D O S  V AL O R E S  N O R M ATI V O S  D A 

AP TI D ÃO  F Í S I C A N O S  I D O S O S

Abaixo do percentil 25 Entre o percentil 25 e 75 Acima do percentil 75
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apresentando os idosos melhores performances face aos valores de referência. 

Determinou-se que devido ao facto dos resultados mostrarem que há 

idosos com alguma autonomia e outros sem autonomia, o grupo teria de ser 

dividido em dois. Assim, cada grupo realizou um tipo de exercício de acordo 

com as suas capacidades (autónomos e não autónomos). Atendendo ao 

panorama e visto que, de forma geral, a turma apresentou resultados abaixo 

dos valores normativos, deliberou-se a aplicação de uma metodologia de 

exercícios multi-componentes - exercícios definidos genericamente como uma 

combinação de exercícios de força, resistência aeróbia, flexibilidade, 

coordenação e equilíbrio, sendo recomendados pelas diretrizes da AF e do EF 

para adultos idosos (Cress, 2006). Neste sentido, a decisão tomada em mútuo 

acordo por mim e pela Sofia (professora estagiária que cooperou comigo no 

trabalho desenvolvido no CSA) na realização deste tipo de sessões de EF teve 

por base o referido na literatura quanto aos benefícios deste método em termos 

de funcionalidade global comparado com programas que envolvam uma só 

componente (Toraman & Sahin, 2004). Neste grupo, todas as capacidades 

devem ter o seu espaço no planeamento anual, realizando-se exercícios de 

flexibilidade sempre que possível.  

Os testes funcionais permitiram obter informações para a elaboração do 

planeamento anual, a avaliação intermédia aprovou o seu ajustamento caso 

necessário, e a última avaliação possibilitou a obtenção de dados objetivos 

para a análise do efeito do EF realizado durante o ano nas diferentes 

capacidades físicas/funcionais deste grupo de idosos. 

 

3.3.1 Justificação do plano anual e suas linhas orientadoras 

 

 Atendendo à importância de um programa de EF e tal como na JFF, 

desenvolvi no CSA uma intervenção multicomponente de duas vezes por 

semana com duração de 45 a 60 minutos. As aulas decorreram todas as 

segundas e sextas-feiras, no período da manhã das 10h30min às 11h30min. 

 Para além de aumentar a capacidade funcional dos idosos, pretendi com 

este programa de EF aumentar o nível de AF quotidiano dos nossos alunos, já 

que a turma no seu dia-a-dia goza de pouca AF, passando grande parte do 
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tempo sentada. Por outro lado, tive como objetivo aumentar a socialização que 

era reduzida.  

 No início do ano letivo e tendo em conta que fomos dois professores 

estagiários a fazer parte da equipa no âmbito do EF, estipulou-se que cada 

professor ficaria responsável por uma turma de alunos razoavelmente aptos e 

autónomos. Todavia, o facto de um dia termos elaborado uma atividade de 

Natal conjunto permitiu-nos compreender como seria vantajosa a nossa junção. 

Verificamos rapidamente que a interajuda entre ambos possibilitaria facilidades 

na correção individual dos alunos e uma maior motivação por parte da turma. 

Neste prisma, a partir do dia 1 de Janeiro do presente ano e até ao fim do ano 

letivo todas as aulas foram lecionadas em conjunto, e cada professor 

responsabilizou-se, rotativamente, pelo plano de aula de segunda-feira e de 

sexta-feira. As aulas foram constituídas por três momentos: aquecimento onde 

se realizou uma ativação geral com mobilidade articular; fase fundamental 

onde se executaram exercícios específicos de acordo com os objetivos 

projetados para cada aula; fase final dedicada aos alongamentos para um 

retorno à calma. Foram catalogadas um total de 68 aulas, onde se englobou 

uma aula de apresentação, três aulas de adaptação com dinâmicas de grupo 

promotoras de socialização (pois o grupo já não tinha contato com a AF há 

pelo menos 3 meses), aulas de avaliação de desempenho, aulas de exercícios 

multi-componente e aulas lúdicas.  

 Após o entrosamento da turma, aplicamos durante 3 aulas a bateria de 

testes FFT de Rikli & Jones (1999). As avaliações foram realizadas a fim de 

observar e determinar quais os idosos que apresentaram riscos/problemas de 

saúde, identificar níveis de independência, definir quais os indivíduos que 

beneficiaram de intervenções para otimizar a função física e diminuir o nível de 

necessidade de assistência (Ellis et al., 2005; Lipschitz et al.,2007). 

 Estudos recentes sugerem a realização de uma Avaliação Geriátrica 

Ampla (AGA) como modelo ideal de avaliação dos idosos frágeis (Paixão & 

Reichenheim, 2005) pois trata-se de um processo diagnóstico multidimensional 

para determinar deficiências ou habilidades do ponto de vista médico, 

psicossocial e funcional. Já o American Council on Exercise (1998) refere que 

para prescrever EF na população idosa se deve ter em conta a individualidade 

de cada um, as suas limitações e capacidades, o estado de saúde, a aptidão 
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física e as experiências prévias de EF. Nesta ótica, as avaliações que se 

utilizaram em ambos os grupos (JFF e CSA) passaram pelo questionário de 

anamnese e pela observação direta da capacidade funcional através da 

aplicação de um programa bateria de testes FFT de Rikli & Jones (1999). 

 Tal como referido anteriormente, as sessões multi-componentes são 

definidos genericamente como uma combinação de exercícios de força, 

resistência aeróbica, flexibilidade, coordenação e equilíbrio, sendo 

recomendados pelas diretrizes de AF e exercício para adultos idosos (Cress, 

2006). Carvalho (2008) considera fundamental combinar diferentes 

componentes em particular quando se está perante classes de idosas com 

maiores limitações. É ainda importante referir que estes exercícios 

proporcionaram um trabalho com maior incidência em duas capacidades por 

aula tornando-as menos monótonas e provocando um maior esforço e 

dedicação por parte dos alunos. Assim sendo, para aumentar a resistência 

aeróbia utilizei jogos de estafetas e exercícios que envolviam grandes grupos 

musculares de modo a aumentar a frequência respiratória e cardíaca. A 

duração do exercício e do treino foi aumentando ao longo do ano, à medida 

que o grupo apresentou melhorias. O treino aeróbio é, para Cress (2006), um 

tipo de treino que solicita os grandes grupos musculares e que deve ser 

realizado em períodos de duração não inferior a 10 minutos. A capacidade 

aeróbia é determinante para a saúde sendo considerada a funcionalidade mais 

relevante do idoso pois aumenta a sua resistência à fadiga. 

 No treino de força, os exercícios mais utilizados para os MS foram 

aqueles em que se recorreu aos halteres e para os MI os exercícios de 

sustentação do próprio peso. Ao longo do ano letivo aumentei o número de 

exercícios realizados por aula, bem como o número de repetições. O treino de 

força deve ser realizado dois a três dias por semana com um intervalo de 

repouso igual ou superior a 48 horas. Devem ser efetuados de oito a dez 

exercícios de uma a três séries com oito a doze repetições por série e com 

uma intensidade de 60% a 80%, de modo a obter melhorias na força e na 

hipertrofia dos idosos. Por conseguinte, os exercícios devem incidir 

fundamentalmente sobre os grandes grupos musculares e incluir ainda 

exercícios multiarticulares e monoarticulares (ACSM, 2009). Procurei sempre 
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seguir o princípio de sobrecarga progressiva aumentado aos poucos a 

intensidade das aulas e a duração dos exercícios. 

 No que diz respeito ao treino de coordenação (tipo de treino mais 

utilizado) usei bolas e arcos para manipulação procurando também realizar 

alguma coordenação óculo-manual. Este tipo de treino, juntamente com o 

treino de equilíbrio, permitiu a prevenção de quedas que normalmente se 

encontram associadas ao desuso, diminuindo o seu risco de ocorrência 

(Spirduso et al., 2005). Muitos autores realçam a importância de manter os 

padrões de vida ativos, incluindo movimentos coordenados dos membros 

superiores e inferiores, de ambas as mãos, das mãos com os pés, educando 

assim a ação reflexa dos movimentos nas ações diárias (Barreiros, 1999; 

Barreiros, 2001; Godinho, Mendes, Melo & Chiviacowsky, 1999). 

 O treino de agilidade necessitou de 10 a 15 minutos de dedicação por 

sessão e dado estar intimamente ligada ao equilíbrio, trabalhei ambas as 

capacidades em conjunto como treino neuromotor. O treino neuromotor deve 

ocorrer duas a três vezes por semana envolvendo atividades que trabalhem 

agilidade, coordenação. Os exercícios propostos devem ser determinados por 

velocidades máximas, conjugadas, opcionalmente, com deslocamentos 

espaciais e devem envolver mudanças de direção e oscilações do centro de 

gravidade. O número de repetições foi definido pela fadiga observável e/ou 

pela motivação, decorrente do esforço que os deslocamentos rápidos exigem 

(Lima et al., 2011). 

 A flexibilidade foi, na grande maioria das aulas, trabalhada no final 

sendo que alguns dos exercícios envolveram o manuseamento de bolas. A 

sessão de exercício deve ter uma duração de 10 minutos, com três a quatro 

repetições onde se sustenta a posição durante 10 a 30 segundos (Nelson et 

al., 2007). Foi essencial um breve aquecimento com estiramentos ativos antes 

de realizar os exercícios de flexibilidade pois foram sempre executados de 

forma lenta e controlada evitando a dor (Jones & Rose 2004). 

 Após os resultados obtidos com a bateria de testes, dei maior enfâse às 

componentes de força e resistência dado a sua importância relativamente à 

independência na vida diária. As restantes aulas foram distribuídas de igual 

forma, agrupando a capacidade de equilíbrio e de coordenação. 
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3.3.2 Monitorização da evolução ao programa de treino 

 

 Programei utilizar a bateria FFT de Rikli & Jones (1999) no início e no 

final da avaliação, de modo a realizar o plano anual em função dos níveis que a 

turma apresentou no começo e mais tarde para tentar perceber a sua 

evolução.  

 Na 1ª avaliação (pré-treino) a amostra foi composta por dez alunos, um 

do sexo masculino e os restantes nove do sexo feminino. Para comparação de 

ambos os momentos recorri ao teste estatístico Teste T para amostras 

emparelhadas, o que implicou que apenas os sujeitos com avaliação (dados) 

nos dois momentos (n=10) fossem incluídos. Os dados obtidos foram 

analisados através do programa estatístico SPSS, versão 21.0, tendo sido 

estabelecido um grau de significância de 0.05.     

 Após a 2ª avaliação (final), verifiquei melhorias muito positivas e 

significativas comparadas com a avaliação pré-treino nas variáveis de flexão do 

antebraço; sentar e alcançar; alcançar atrás das costas e na resistência 

aeróbia (quadro 6). É ainda de salientar que os testes de resistência aeróbia 

(0,006) e sentar e alcançar (0,007) foram os que apresentaram maiores valores 

de significância. No teste sentar e levantar (0,183) e no teste de agilidade 

(0,169) não foram observadas diferenças significativas. O programa de treino 

de duas sessões semanais demonstrou-se eficaz em algumas capacidades 

desta turma dado que a grande maioria não possuía hábitos de EF. Porém, 

apesar das respostas positivas dadas pelos idosos no que concerne ao 

aumento das intensidades, constatou-se que o volume semanal e a carga 

externa foram insuficientes para coexistirem valores significativos a nível da 

força dos membros inferiores e da agilidade.  
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Quadro 6 Análise descritiva e comparativa das variáveis dependentes do grupo 

Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Amial nos dois momentos 

avaliados (1ª avaliação e 2ª avaliação). 

 

IMC = índice de massa corporal, rep = repetições 

 

 

 

 

 

 

 

Variável 

2º 

Avaliação 

(n=10) M ± 

DP 

1º 

Avaliação 

(n=10) M ± 

DP 

Diferença 

da média 

 

P 

 

IMC (kg/m2) 
26,25 ± 3,01 

26,40 ± 3,43 

 

 

- 0,42 

 

 

0,627 

 

 

Sentar/levantar (nº rep) 
10,40 ± 5,03 

8,20 ± 4,54 

 

 

0,49 

 

0,183 

 

Flexão Antebraço (nº rep) 
18,30 ± 3,80 

5,20 ± 3,96 

 

 

0,16 

 

0,048 

 

 

Sentar/alcançar (cm) 

17,90 ± 

11,93 

-27,90 ± 

10,94 

 

 

0,99 

 

0,007 

 

 

Alcançar atrás das costas (cm) 

-35,00 ± 

16,42 

-38,60 ± 

15,40 

 

 

1,02 

 

0,028 

 

 

Caminhar 2,44m (s) 

18,89 ± 

12,68 

21,31 ± 

14,30 

 

 

- 1,62 

 

0,169 

 

2 Minutos – Step (rep) 

28,20 ± 

17,83 

 

18,80 ± 

16,13 
1,70 

 

0,006 
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3.3.3. Alterações do plano anual 

 

 O planeamento anual foi preponderante pois delineou uma conduta 

viável e proporcionou a longo e curto prazo o objetivo final. Contudo, dadas as 

circunstâncias antecipou-se a 2ª avaliação (final) para que fosse possível a 

inserção dos dados da bateria de testes no relatório final. 

 

 

3.3.4 Balanço final 

 

 O Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Amial é uma instituição 

particular e neste espaço desenvolvi o meu trabalho cooperando em conjunto 

com a minha colega estagiária Sofia Silva. Contudo, neste relatório obviamente 

que apenas descreverei a minha perceção individual reproduzindo a minha 

experiência ao longo do ano letivo. Inicialmente e antes de nos adaptarmos à 

turma, eu e a Sofia tivemos como desafio traçar e conciliar o nosso método de 

trabalho, abordagens e respeito mútuo, algo que por vezes não foi fácil pois 

tivemos que adaptar as nossas personalidades e aguçar as nossas estratégias 

para nos conhecermos a nível profissional e emocional. Apesar de sermos 

agregadores, tal como a nossa natureza nos define, temos sempre tendência a 

ser críticos, receosos e “donos” do nosso espaço. Todavia, com o desenrolar 

do ano letivo fomo-nos adaptando e desenvolvendo um novo conhecimento da 

pessoa com quem trabalhamos o que permitiu que, com o tempo, as nossas 

visões operassem em conjunto e findássemos por criar uma boa ligação de 

modo a vencermos esta etapa. 

 Relativamente à turma e quando realizei a avaliação inicial apercebi-me 

quase instantaneamente que o caminho a percorrer não era fácil, pois era 

bastante heterogénea, apresentando uma média de idades de 76,80 anos, com 

a aluna mais idosa a apresentar 95 anos e a mais nova 58. A presença de três 

alunos com cadeira de rodas e três de andarilho também se mostrou uma 

dificuldade. Aliado a este facto os alunos que alcançaram uma locomoção sem 

o apoio de instrumentos dispunham de outras limitações ou de desequilíbrios 

significativos sendo poucos os que conseguiram subir e descer escadas. 

Atendendo e valorizando este facto, numa primeira fase optou-se por dividir a 
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turma em duas, ficando cada professor estagiário responsável por uma turma 

de alunos denominados “autónomos” e outra de “não autónomos”. Porém, com 

o desenrolar do ano esta conjuntura conduziu a alguns problemas e aspetos 

menos positivos pois os alunos não gostaram de ser separados e a sua 

concentração perdeu-se por decorrerem duas aulas em simultâneo, mesmo 

com o biombo a efetuar a divisão. Desta forma, em mútuo acordo e para 

colmatar estas dificuldades, optou-se por voltar a agrupar as duas turmas 

realizando uma aula teste de modo a percecionar o resultado. Nesta, 

percebeu-se que os alunos atingiram maiores níveis motivacionais e que não 

foi necessário realizar tantas paragens para a própria correção dos exercícios 

visto que junção de grupos ampliou a socialização e cooperação entre todos. 

Por conseguinte e perante esta realidade começou-se a desenvolver as aulas 

em conjunto o que, no meu ponto de vista, resultou positivamente. 

 Neste Centro senti muitas vezes que os alunos sofreram pela ausência 

dos familiares, falecimento de colegas próximos, viuvez e pela própria doença. 

Por passarem grande parte do seu tempo juntos, de forma sistemática, 

surgiram alguns conflitos que demonstraram a falta de tolerância. Contudo 

eram momentos passageiros e sem ocorrências que exigissem maior atenção.  

 Foi notório o carinho e proteção que mantiveram em relação a nós 

professores ao qual tentamos sempre responder com sensibilidade, educação, 

compreensão e humanidade. Estes alunos carecem de apoio, valorização e 

prioridades distintas de um individuo “ativo”. A motivação e bem-estar desta 

turma não está relacionada apenas ao exercício per si mas fundamentalmente 

ao carinho, atenção e divertimento para que se conquiste a sua confiança e 

gosto pelo EF. Neste sentido, nos momentos finais de algumas aulas 

desenvolvi jogos lúdicos e exercícios direcionados à promoção da socialização 

de forma bem-disposta. Por outro lado, julgo que foi fundamental encontrar 

uma estrutura coerente e coesa que não provocasse constantes alterações dos 

exercícios de forma a evitar um desgaste psicológico e emocional à turma. 

 Relativamente às condições físicas e ao apoio de toda a equipa que 

trabalha com idosos, o CSA possuiu excelentes condições. 
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Conclusão  

 

 Com a conclusão do ano letivo e após todo o trabalho que com 

empenho, dedicação e motivação desenrolei em ambos os Centros onde 

desenvolvi o meu estágio, só me ocorre salientar o grande orgulho que tive na 

conclusão desta etapa que me tornou mais capaz, competente, feliz e me 

facultou um maior conhecimento e a concretização de um dos meus projetos 

de vida. Considero, que todas as dificuldades e adversidades ocasionadas no 

desenrolar desta fase, o tornaram num processo evolutivo de enorme 

importância, permitindo-me uma maior preparação através do conhecimento 

científico e dos fundamentos teóricos. A aplicação de um método de treino 

adequado e promotor de funcionalidade e saúde forçou-me a pesquisar, 

planear, estruturar e ajustar a minha postura consoante as características da 

turma e as aptidões  físicas gerais dos alunos. A planificação anual que realizei 

depois de uma procura intensiva, seguindo o mais próximo possível as 

recomendações da literatura e selecionando os melhores exercícios para cada 

turma atendendo às suas vantagens e desvantagens foi uma mais-valia. 

 Relativamente à turma da Junta de Freguesia da Foz optei por uma 

metodologia diferente que me permitiu evoluir enquanto professor. Foi uma 

turma bastante aplicada sendo por isso desejável e expectável que 

apresentasse melhores resultados. Em todo caso, e como se mostraram um 

grupo de alunos muito ativos foram notórias as melhorias nos testes de força 

dos membros inferiores, resistência aeróbia e agilidade. Os piores resultados 

relacionaram-se com a flexibilidade, justificada talvez pela insuficiência de 

carga externa e volume semanal.  

 No Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Amial, conjuntamente 

com a minha colega optámos por trabalhar exercícios multi-componentes, ou 

seja, sessões de EF que trabalhassem simultaneamente a capacidade 

neuromotora, flexibilidade, força muscular e resistência aeróbia, considerados 

como elementos fundamentais para a autonomia e qualidade de vida do idoso.

 Verificamos que a frequência e assiduidade dos idosos nas aulas são 

fatores preponderantes para uma melhoria da aptidão física e funcional. Com 

este grupo, o programa de treino teve a frequência de duas vezes semanais, 

contudo é de salientar que o ideal seria a realização de aulas três vezes por 
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semana, de modo a contribuir para uma maior atividade e desenvolvimento de 

capacidades. As maiores evoluções deste grupo foram em termos de força dos 

membros superiores, resistência aeróbia e flexibilidade dos membros 

superiores e inferiores, sendo esta última a que mais se evidenciou. O facto de 

o grupo inicialmente manifestar baixos resultados promoveu uma maior 

margem de progressão (observável nos resultados do teste de flexibilidade 

aquando a avaliação inicial). Todavia, atendendo ao facto de ser um grupo 

muito debilitado no que diz respeito à locomoção e capacidade neuromotora, a 

evolução a nível da força dos membros inferiores e agilidade tendeu a ser mais 

difícil. Considero que nesta turma institucionalizada, o maior desafio que 

encontrei se baseou no desenvolvimento da motivação e implicação para uma 

boa execução da tarefa pedida, uma vez que deram prioridade à socialização e 

ocupação de tempos livres. Aprendi o quão importante é conhecer o espaço 

que nos envolve de forma a jamais colocar em risco a integridade física do 

aluno. 

 Em ambos os Centros onde desenvolvi o meu estágio procurei inovar e 

atualizar os exercícios. Por vezes, é necessário correr alguns riscos de forma a 

testar a turma e perceber até que ponto é capaz de responder e superar a 

dificuldade proposta. Contudo, é fundamental que haja um equilíbrio e que se 

conheça profundamente cada turma não cometendo o erro de incrementar 

exercícios demasiado complexos e insuperáveis. É importante respeitar o 

tempo de assimilação da turma, sobretudo quando se trata de uma faixa etária 

mais velha e só após uma consolidação permanente das aprendizagens é que 

se deve proceder à mudança.  

 Através da observação e utilização da bateria FFT de Rikli & Jones 

(1999) percebi quais as suas fragilidades e motivações para a prática de EF, o 

que me permitiu planear em conformidade. De forma inconsciente e consciente 

fui-me aprimorando como futuro profissional e dando o meu contributo para 

tornar este tipo de população mais funcional e mais ativa.  
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Síntese Final 

 O termo “envelhecer” é cada vez mais relevante nas últimas décadas, não sendo ao 

acaso o alvo da nossa atenção (Farinatti, 2103) pois, a população tende a ficar mais 

envelhecida no século XXI. Naturalmente, a sociedade civil procura melhorar a qualidade de 

vida dos seniores, não só pela saúde do indivíduo mas também pelo sentimento da crescente 

esperança média de vida (Ximenes & Côrte, 2007). O envelhecimento contempla várias 

modificações e uma potencial deterioração da qualidade de vida das pessoas, sendo por este 

motivo que a literatura sustenta que uma vida ativa pode melhorar as funções mentais, sociais 

e físicas da pessoa que envelhece (ACSM, 2004; Spirduso et al.,2005). 

 Assim, a prática da AF/EF deve ser promovida para melhorar a autonomia e 

funcionalidade dos idosos, bem como aumentar a sua qualidade de vida. Neste sentido, optei 

por realizar este mestrado com componente teórica e prática, de forma a crescer 

profissionalmente e a enriquecer competências neste contexto de inequívoco interesse social. 

Agora, finda esta etapa posso considerar que usufrui de uma experiência digna e memorável, 

que me enriqueceu, me fez evoluir e me retribuiu com toda a sua magnitude de excelência. 

Primeiramente tive um grande querer em experienciar este novo mundo, um mundo 

inicialmente de grande ânsia e receio mas que me fazia sentir feliz e expectante. O tempo 

mostrou que a minha opção em trabalhar com esta faixa etária estava certa e fiquei 

completamente rendido a estes idosos tão especiais. Fui-me adaptando às turmas, aprendi 

com os erros e tentei superá-los de forma a preparar-me o melhor possível para esta realidade 

profissional.  

 O EF na terceira idade é um recurso importante nas vidas dos idosos pois proporciona-

lhes uma melhoria da condição física, possibilitando a adoção de estilos de vida mais 

saudáveis (Mazzeo et al. 1998).). As sessões de EF são um espaço do saber que trabalha com 

o corpo e movimento como parte integrante da cultura humana. Por conseguinte, promove 

além das questões fisiológicas, benefícios no autoconhecimento corporal, melhoria da 

autoestima e autoconceito (Matsudo et al.,2000).  

 Este estágio profissional permitiu-me vivenciar de forma direta e intensa todos os 

aspetos inerentes ao exercício físico com a população idosa tendo contribuído 

significativamente para a minha formação enquanto indivíduo e profissional da área do 

exercício físico. A FADEUP facilitou o meu desenvolvimento e consequentemente o 

desenvolvimento dos meus alunos. 

 O verdadeiro ato de planear, prescrever, pesquisar, refletir, inovar e aplicar constitui 

uma experiência fundamental para um futuro próximo junto desta faixa etária. Todo o tempo 

investido foi aumentando a minha confiança, tornando-me cada vez mais capacitado e 

sensibilizado no exercício das minhas funções, facilitando a valorização da teoria, 

profissionalismo, idosos, moralidade, AF e tributo positivo na qualidade de vida dos mesmos.  

 É relevante analisar comparativamente as duas realidades onde tive o prazer de 

desenvolver a minha prática profissional (Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Amial 

e a Junta de Freguesia Da Foz), percebendo as suas semelhanças e diferenças com o 
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propósito de sugerir alguns indicadores que possam cooperar para o conhecimento destas 

realidades que tanto contribuíram para o meu crescimento. Considero que, como estagiário, 

ambos os centros me proporcionaram ganhos e obstáculos diferentes. A fim de desenvolver o 

meu estágio, no sentido de ir de encontro ao meu objetivo deparei-me com as seguintes 

questões:  

 - Será que é pelo Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Amial ser uma 

instituição particular que apresenta material em melhor estado de conservação para prática de 

exercício físico? 

 -Será que os alunos da Junta de Freguesia da Foz que se voluntariam para a 

realização destas atividades possuem maiores níveis motivacionais? 

 - Será que o plano anual do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Amial é 

igual ao plano anual da Junta de Freguesia da Foz? 

 - Será que os meios onde os alunos estão inseridos os fazem diferentes?  

 - Será que a postura adotada pelo professor é igual em ambos os Centros? 

Estas e outras questões são parte integrante do meu relatório de estágio pois são fruto das 

minhas observações em ambas as realidades. 

 Após a recolha de informação e análise das reflexões de cada aula, tentei 

compreender e responder às questões/observações que foram surgindo durante o meu 

percurso de estágio.  

 Vivenciei a mesma experiência com dois grupos bem distintos entre si mas com um 

objetivo comum alicerçado à promoção de uma vida ativa, ao aumento da capacidade física e 

consequentemente das capacidades funcionais dos indivíduos. Procurei induzir melhorias na 

saúde e no bem-estar psicossocial promovendo a qualidade de vida através do EF. 

 As diferenças entre os grupos levaram à criação de objetivos e metodologias diferentes 

e naturalmente ao desenvolvimento de capacidades diferentes. Assim sendo, os objetivos 

específicos traçados bem como as principais componentes de aptidão física mais visadas ao 

longo do ano para cada grupo diferiram. 

 O estágio que realizei no Amial e que partilhei com a minha colega Sofia, duas vezes 

por semana, foi para mim o mais complexo pelo simples facto dos alunos apresentarem 

maiores limitações funcionais e psicológicas. Já na Junta de freguesia da Foz essa dificuldade 

não existiu, porém ao longo do ano letivo foram surgindo adaptações e preocupações 

diferentes. A aula foi lecionada uma vez por semana e desde cedo demonstrei a relevância do 

equipamento desportivo, tendo o cuidado de dedicar uma aula de consciencialização somente 

a este aspeto. Contudo, inicialmente, a turma não aceitou e surgiram algumas desavenças, 

visto que na prática de EF sempre tiveram o hábito de utilizar roupa do quotidiano juntamente 

com alguns acessórios como brincos e colares. No entanto, toda esta polémica levou-me a 

desmistificar e justificar algumas incertezas e dúvidas quanto às regras de uma aula de EF, 

algo que não teve um impacto imediato geral na turma mas que com o tempo foi interiorizado e 

superado. No Centro do Amial nunca fez qualquer sentido abordar este tema pois os idosos 
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nunca tiveram a possibilidade de trocar de equipamento antes da atividade dado que passam 

grande parte do seu tempo dentro do Centro e com pouca alteração do seu vestuário. 

 Em ambos os Centros fui-me adaptando à realidade de cada turma, sendo que no CSA 

acabei por me conformar com as várias visitas realizadas à aula, quer por voluntários quer por 

familiares. A verdade é que a princípio esta situação me suscitou alguma confusão mas com o 

passar do tempo fui-me moldando e sentindo-me mais à vontade com visitantes/ajudantes 

durante a aula. Julgo que adquiri esta versatilidade envolvendo os demais na aula lecionada, o 

que se veio a tornar bastante vantajoso pois estas pessoas deram uma ajuda valiosa no 

trabalho e participação dos seus entes queridos. Na JFF não existiu a envolvência de outras 

pessoas sendo a aula inteiramente reservada ao professor e aos alunos atendendo a que estes 

também foram sempre mais independentes.  

 No que diz respeito à mobilidade e deslocação para a sessão de EF, ambos os grupos 

o realizaram de forma diferente. No Amial os alunos aguardavam pela nossa chegada, 

dependendo de nós para se deslocarem à sala de aula, ou seja, o trajeto foi da nossa inteira 

responsabilidade. Nós, professores, incentivámos e estimulámos os alunos a participarem na 

aula respeitando sempre a sua decisão. A deslocação da turma foi feita em grande parte pelo 

elevador (cadeira de rodas/ andarilho/ instabilidade) e os mais ágeis recorreram às escadas, 

verificadas à posteriori por um de nós para perceber a existência ou não de incidentes. Todos 

estes procedimentos tornaram-se positivos pois incutiram-me a importância da segurança com 

este tipo de população e indicaram-me quais os métodos a seguir. No caso dos alunos da Foz, 

cada um foi responsável por si e por se apresentar nas instalações onde decorreram 

habitualmente as aulas, algo que me obrigou a gerir atrasos e a optar pelo melhor espaço para 

realização das atividades (interior ou exterior). Relativamente aos atrasos a estratégia utilizada 

foi deixar o aluno atrasado frequentar a aula por duas vezes, sendo que à terceira se a 

justificação não fosse plausível só assistiria, o que felizmente nunca aconteceu.  

 Quanto à arrumação e organização da sala no CSA, eu e a minha colega tivemos 

quase sempre que posicionar as cadeiras dado que o local era utilizado para outro tipo de 

atividades e no final voltar a colocá-las na posição inicial. A JFF dispunha de uma funcionária 

responsável pela arrumação inicial e final da atividade permitindo que me sentisse um 

privilegiado pela minha condição. No entanto, foi interessante o CSA ter-nos proporcionado 

esta função pois assim podemos reconstruir o espaço da forma que achamos mais conveniente 

para motivar e alegrar os idosos, desfrutando das instalações.  

 A diferença de instalações e materiais necessários presentes em cada local foi 

bastante visível e de grande discrepância. De modo a responder às necessidades e exigências 

da população, o Amial deteve excelentes condições de acolhimento com resposta para todos 

os presentes. Para a realização das aulas de EF os materiais foram diversificados e 

apresentaram-se em bom estado de conservação o que ofereceu uma ótima dinâmica ao longo 

do ano letivo. A JFF não tinha qualquer tipo de material, forçando-me a ajustar o planeamento 

anual e a despender tempo extra para a solicitação de material à FADEUP.  
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 As metodologias de treino foram adequadas a cada grupo possibilitando-me, na 

prática, experienciar diferentes abordagens, mostrando-me que a utilização de uma 

metodologia justificada e meritória evita erros e facilita a concretização do objetivo final.  

 Em relação aos aspetos técnicos, acredito que no Amial desenvolvi uma maior 

capacidade referente à alteração da dinâmica de aula pois lecionei duas capacidades na 

mesma hora ficando com uma sensação de maior fluidez de tempo. Penso que me propiciou 

uma evolução a nível organizacional e de respeito pelo tempo estipulado. Contrariamente na 

JFF, lecionei apenas uma capacidade por aula usufruindo de maior facilidade no seu controlo a 

nível de duração. A preocupação não recaiu na limitação do tempo mas na estruturação de 

uma aula de 45 a 55 minutos. Para tal, fui obrigado a ser mais criativo no conjunto de 

exercícios bem como no decorrer do ano letivo respeitando as intensidades durante a aula para 

não fatigar cedo de mais os alunos. 

 De uma forma subjetiva, daquilo que fui vivenciando e observando nas aulas, foi 

notória a grande diferença a nível motivacional entre os idosos institucionalizados e os não 

institucionalizados (grupo JFF), sendo que os primeiros deram muito mais importância à 

socialização e à ocupação de tempo livre enquanto os segundos para além destas motivações 

pretendiam igualmente melhorar a sua funcionalidade e saúde. Isto significa que no Amial, tive 

de me focar mais na minha auto-motivação, recorrendo aos elos de ligação com a turma, 

recordando-me das suas dificuldades, infelicidades, alegrias e sacrifícios e inspirando-me 

várias vezes nas suas vidas e na missão a que me propus. Desta forma, motivei a turma com 

um excelente sentido de humor, sempre alegre e sorridente, fazendo o possível para criar uma 

ponte de ligação entre os exercícios e as atividades da vida diárias melhorando a compreensão 

e despoletando maior empenho. Na turma JFF tive um enorme prazer e uma motivação 

autónoma (vontade de trabalhar) o que inevitavelmente influenciou a turma. Num meio vivaz e 

alegre é impossível não existir motivação. Reunidas estas conjunturas para manter a 

motivação da turma elevei a exigência e aumentei os desafios.  

 Para finalizar e refletindo sobre este período de estágio, asseguro que estas duas 

realidades me permitiram crescer e travar diferentes “batalhas” como profissional na procura de 

objetivos e na obtenção de resultados conduzindo-me ao sucesso. Permitiu-me a observação 

de perspetivas diferentes acerca de cada grupo. Em suma, ficaram gravados na minha 

memória todos os momentos passados na companhia de ambas as turmas, bem como tudo o 

que aprendi e ensinei. Nunca esquecerei os principais responsáveis - os idosos - que me viram 

crescer e irão ter-me como um eterno amigo que os acarinha. 
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Anexos 

Anexo I 

Descrição dos testes da Bateria Funcional Fitness Test Rikli & Jones 

(1999) 

1. Levantar e sentar na cadeira

Objetivo: Avaliar a força e resistência dos M.l. 

Equipamento: Cronómetro; cadeira com encosto (sem braços), altura do 

assento com aproximadamente 43 cm 

Procedimento: O teste inicia-se com o participante sentado no meio da 

cadeira, com as costas direitas e os pés bem apoiados no solo e afastados à 

largura dos ombros. Os braços estão cruzados ao nível dos punhos e contra o 

peito. Ao sinal de “partida” o participante eleva-se até à extensão máxima 

(posição vertical) e regressa à posição inicial. O participante é encorajado a 

completar o máximo de repetições num intervalo de 30s. O teste é 

administrado ao participante depois deste estar familiarizado com o mesmo. A 

pontuação é obtida pelo número total de execuções corretas realizadas, num 

intervalo de 30 segundos. 
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2. Flexão do antebraço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Avaliar a força e resistência do M.S.  

 

Equipamento: Cronómetro: cadeira com encosto (sem braços); halteres de 

mão (2.27 Kg para mulheres e 3.63 Kg para homens). 

 

Procedimento: O participante está sentado no meio da cadeira com as costas 

direitas e os pés bem apoiados no solo e afastados à largura dos ombros. O 

haltere está seguro na mão dominante. O teste inicia com o antebraço em 

posição inferior, ao lado da cadeira, perpendicular ao solo. Ao sinal de “partida” 

o participante roda gradualmente a palma da mão para cima enquanto faz a 

flexão do antebraço no sentido completo do movimento; depois regressa à 

posição inicial de extensão. O avaliador deve estar junto do participante do 

lado do braço dominante, colocando os seus dedos no bicípite do executante, 

de modo a estabilizar o antebraço e assegurar que seja realizada a extensão 

completa. O teste é administrado ao participante depois deste estar 

familiarizado com o mesmo; A pontuação é obtida pelo número total de flexões 

corretas realizadas, num intervalo de 30 segundos. 
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3. Sentado e alcançar 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Avaliar a flexibilidade dos M.l.  

 

Equipamento: Cadeira com encosto; régua de 45 cm. 

 

Procedimento: No início do teste, o participante encontra-se sentado na 

extremidade do assento da cadeira; Um dos membros inferiores está fletido e 

totalmente apoiado no solo; o outro M.l. encontra-se esticado, com o calcanhar 

no chão e o pé fletido (aproximadamente a 90 graus); O participante flete 

lentamente para a frente, deslizando as mãos ao longo do M.l. que se encontra 

esticado, tentando alcançar a ponta do pé, ou até mesmo ultrapassa-la, 

durante 2 segundos; devendo ser encorajado a expirar à medida que flete o 

tronco para a frente. A pontuação é obtida pela distância, em cm, das pontas 

dos dedos até à ponta do pé; Se o participante não conseguir alcançar a ponta 

do pé o resultado é negativo, se, pelo contrário ultrapassa a ponta do pé o 

resultado é positivo (a ponta do pé é o ponto zero).
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4. Estatura e peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Avaliar o índice de massa corporal. 

 

Equipamento: Balança; fita métrica; régua; marcador. 

 

 Procedimento: Estatura: o participante encontra-se de pé encostado a uma 

parede, olhando em frente; a estatura é medida em cm. 

Peso: o participante deve despir todas as peças de vestuário pesadas; o peso 

é medido e registado com aproximação às 100 gramas. 
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5. Sentado, caminhar 2.44 m e voltar a sentar

Objetivo: Avaliar a mobilidade física - velocidade, agilidade e equilíbrio 

dinâmico.  

Equipamento: Cronómetro; fita métrica; cone; cadeira com encosto. 

Procedimento: O participante está, inicialmente, sentado na cadeira, mãos 

nas coxas e pés totalmente assentes no solo; Ao sinal de “partida” eleva-se da 

cadeira, caminha o mais rápido possível à volta do cone e regressa à cadeira; 

O teste é administrado ao participante depois deste estar familiarizado com o 

mesmo; O avaliador deve iniciar o cronómetro ao sinal de “partida”, quer o 

participante tenha ou não iniciado o movimento, e pará-lo no momento exato 

em que a pessoa se senta; O resultado corresponde ao tempo decorrido entre 

o sinal de “partida” até ao momento em que o participante se senta na cadeira;

registam-se os dois valores (duas tentativas) até aos 0,1s e o melhor resultado 

é utilizado para medir o desempenho. 
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6. Alcançar atrás das costas 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Avaliar a flexibilidade dos M.S. (ombro). 

 

 Equipamento: Régua de 45 cm. 

 

Procedimento: O participante encontra-se na posição de pé; coloca a 

mão dominante por cima do mesmo ombro e alcança o mais baixo 

possível em direção ao meio das costas; a palma da mão para baixo e 

dedos estendidos e a outra mão é colocada por baixo e atrás, com a 

palma virada para cima; 

O participante tenta tocar, ou sobrepor, os dedos médios de ambas as 

mãos; O teste é administrado ao participante depois deste estar 

familiarizado com o mesmo; A pontuação é obtida pela distância de 

sobreposição (+) ou distância entre as pontas dos dedos médios (-); 

registam-se duas medidas e o melhor resultado é usado para medir o 

desempenho. 
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7. 2-Minute Step (Teste alternativo do teste de 6 minutos de caminhada)

Objetivo: Avaliar a resistência aeróbia. 

Equipamento: Cronómetro, fita métrica, fita crepe. 

Procedimento: A altura adequada (mínima) para o joelho de o participante 

realizar a marcha estacionária é ao nível do ponto médio entre a rótula (ponto 

médio) e a crista ilíaca (topo do osso ilíaco). O professor corrige a altura do 

joelho ao decorrer do teste com uma régua presa à cadeira ou à parede, 

marcando a altura do joelho. Ao sinal o avaliado inicia a marcha estacionária, 

realizando o maior número possível de elevações do joelho em 2 minutos. 

Deverá ser contada somente a execução em que o joelho atingiu a altura 

mínima. O avaliador deve informar ao avaliado quando falta 1 minuto e 30 

segundos para finalizar o teste. 
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Anexo II 

Questionário de Anamnese 

Questionário 

Identificação pessoal 

Nome 

Idade 

Morada 

Contacto 

Com quem vive atualmente? 

Marido/Esposa 

Companheiro(a) 

Filhos 

Familiares 

Lar 

Sozinho(a) 

Outro Qual 

Habilitações literárias 

Não escolarizado 

4ª Classe 

9º Ano 

12º Ano 

Ensino Superior 
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Saúde 

Tem alguma doença crónica? 

Sim 

Não 

Se respondeu sim, quais? 

Alterações auditivas 

Alterações visuais 

Doenças cardiovasculares 

Doenças respiratórias 

Diabetes 

Hipertensão 

Alzheimer 

Parkinson 

Colesterol Valores 

Outras Quais 

Tem demência diagnosticada? 

Sim  Qual 

Não 

Toma medicação? 

Sim Quantos medicamentos 

Não 

Fuma? 

Sim Quantos cigarros por dia 
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Não 

Mobilidade 

No último ano sofreu alguma queda? 

Sim  Quantas   

Não 

Utiliza alguma ajuda para andar? 

Sim 

Não 

Se respondeu sim, qual? 

Andarilho 

Bengala 

Tripé 

Cadeira de rodas 

Tem dificuldades em alimentar-se sozinho? 

Sim 

Não 

Tem dificuldades em tomar banho? 

Sim 

Não 

Tem dificuldades em vestir-se? 

Sim 

Não 
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Atividade Física 

Praticou alguma modalidade desportiva? 

Sim Qual Quanto tempo 

Não 

Atualmente pratica alguma atividade física? 

Sim Qual Quanto tempo 

Não 

Qual a motivação para as aulas de ginástica? 

Muito Baixa 

Baixa 

Alta 

Muito Alta 
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