
1 
 

  

  

 

 

Relatório de Estágio 

Mestrado em Atividade Física para a Terceira Idade 

 

Programas de treino multicomponente em idosos 

institucionalizados e da comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Doutora Joana Carvalho 

 

Pedro de Meneses Maio 

Porto, 2016. 

 

 

 

Dissertação apresentada com vista à 

obtenção do 2º ciclo em Atividade Física 

para a Terceira Idade, ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março de 

2006. 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio, P. M., (2016). Relatório de Estágio. Relatório de Estágio para 

a obtenção do grau de Mestre em Atividade Física para a Terceira 

Idade, apresentado à Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto.   

 

Palavras-chave: IDOSO, ENVELHECIMENTO, EXERCÍCIO 

FÍSICO, TREINO MULTICOMPONENTE. 

  



3 
 

Agradecimentos 
 

O sucesso do meu estágio deve-se a todos aqueles que estiveram sempre 

presentes e que me apoiaram de forma incondicional durante toda a minha vida 

académica e, em especial, este último ano de Mestrado. 

Quero agradecer aos meus pais por todo o apoio durante a minha vida 

académica porque, de facto, sem eles nada disto seria possível. 

À minha orientadora Professora Doutora Joana Carvalho, por toda a 

paciência, pelo apoio, orientação, motivação e contributo para a minha formação 

académica. 

Às minhas supervisoras de estágio, professora Raquel Lima e professora 

Arnaldina Sampaio, por todo o material fornecido para o sucesso do meu 

desempenho e por todas as correções e esclarecimentos práticos e teóricos. 

Agradecer também à Sara Fernandes, pela amizade, amor, 

companheirismo ao longo de todos os anos, e sobretudo, pelo o apoio nos 

momentos mais difíceis neste último ano. 

A todos os meus amigos que presenciaram esta minha experiência 

enriquecedora, um grande obrigado por serem os amigos que são e por estarem 

ao meu lado em todas as decisões. 

A todas as instituições de estágio por esta oportunidade e pela excelente 

forma como me trataram ao longo do ano. Dentro das mesmas quero agradecer 

a todos os diretores e seus colaboradores por todo apoio e auxílio prestado. 

E, por último, mas não menos importantes, agradecer a todos os meus 

alunos, pelo carinho que me ofereceram, por toda ajuda sempre que precisei e 

por toda a amizade que me dispensaram.



  



V 
 

 

Esta dissertação foi realizada com base no projeto desenvolvido pelo Centro de 

Investigação em Atividade Física, Saúde e Lazer (CIAFEL), uma unidade de 

investigação e desenvolvimento situada na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (UID/DTP/00617/2013). Este relatório integra-se ainda dentro do projeto “Mais 

Ativos, Mais Vividos” financiado pelo IPDJ. 

                                                                                           





VII 
 

Índice Geral 

 

Índice Geral ________________________________________________________________ VII 

Índice de Tabelas ____________________________________________________________ IX 

Índice de Figuras ____________________________________________________________ XI 

Resumo ____________________________________________________________________ XV 

Abstract __________________________________________________________________ XVII 

Lista de Abreviaturas ________________________________________________________ XIX 

I. Enquadramento Pessoal____________________________________________________ 1 

II. Expectativas Iniciais _______________________________________________________ 3 

1. Introdução ______________________________________________________________ 5 

2. Revisão da Literatura ______________________________________________________ 7 

2.1 Envelhecimento________________________________________________________ 7 

2.2 Patologias mais Comuns ________________________________________________ 11 

2.3 Idoso Institucionalizado ________________________________________________ 14 

2.4  Atividade Física e Exercício Físico na Terceira Idade __________________________ 15 

2.5 Treino Multicomponente nos Idosos ______________________________________ 17 

2.5.1 Resistência Aeróbia _______________________________________________ 18 

2.5.2 Treino de Força ___________________________________________________ 18 

2.5.3 Flexibilidade _____________________________________________________ 20 

2.5.4 Coordenação e Equilíbrio ___________________________________________ 22 

3. Senior Fitness Test _______________________________________________________ 25 

4. Caracterização Geral do Estágio _____________________________________________ 27 

4.1 Centro Social Paroquial do Amial (CSPA) ___________________________________ 27 

4.1.1 Caracterização do Espaço ___________________________________________ 27 

4.1.2 Caracterização do Material _________________________________________ 29 

4.1.3 Caracterização dos Alunos __________________________________________ 29 

4.1.4 1ª Avaliação de Aptidão Física dos Alunos do CSPA _______________________ 30 

4.1.5 Justificação do Planeamento Anual do CSPA ____________________________ 34 

4.1.6 Avaliação Final de Aptidão Física dos Alunos do CSPA _____________________ 37 

4.1.7 Reflexão do Planeamento Anual do CSPA ______________________________ 40 



VIII 
 

4.2 Junta de Freguesia da Foz (JFF) ___________________________________________ 41 

4.2.1 Caracterização do Espaço ___________________________________________ 41 

4.2.2 Caracterização do Material _________________________________________ 41 

4.2.3  Caracterização dos Alunos __________________________________________ 42 

4.2.4 1ª Avaliação de Aptidão Física dos Alunos da JFF ________________________ 43 

4.2.5 Justificação do Planeamento Anual da JJF ______________________________ 47 

4.2.6 Avaliação Final de Aptidão Física dos Alunos da JFF ______________________ 48 

4.2.7 Reflexão do Planeamento Anual _____________________________________ 51 

4.3 Grupo Manutenção da FADEUP (GMF) _____________________________________ 51 

4.3.1 Caracterização do Espaço ___________________________________________ 51 

4.3.2 Caracterização do Material _________________________________________ 51 

4.3.3 Caracterização dos Alunos __________________________________________ 54 

4.3.4 1ª Avaliação de Aptidão Física dos Alunos do GMF _______________________ 54 

4.3.5 Justificação do Planeamento Anual do GMF ____________________________ 58 

4.3.6 Avaliação Final de Aptidão Física dos Alunos do GMF _____________________ 57 

4.3.7 Reflexão do Planeamento Anual _____________________________________ 60 

4.4 Grupo de Musculação da FADEUP (GMUF) __________________________________ 61 

4.4.1 Caracterização do Espaço ___________________________________________ 61 

4.4.2 Caracterização do Material _________________________________________ 61 

4.4.3 Caracterização dos Alunos __________________________________________ 65 

4.4.4 1ª Avaliação de Aptidão Física dos Alunos do GMUF ______________________ 66 

4.4.5 Justificação do Planeamento Anual da GMUF ___________________________ 68 

4.4.6 Avaliação Final de Aptidão Física dos Alunos do GMUF ____________________ 70 

4.4.7 Reflexão do Planeamento Anual _____________________________________ 74 

5. Conclusão e perspetivas futuras ____________________________________________ 75 

6. Bibliografia _____________________________________________________________ 77 

7. Anexos _______________________________________________________________ XXI 

 

 

 



IX 
 

Índice de Tabelas  

 

Tabela 1- Capacidades funcionais derivadas das atividade físicas no quotidiano

 ................................................................................................................... 25 

Tabela 2- Bateria de Testes de Rikli e Jones e seus objetivos ........................ 26 

Tabela 3- Material disponível no CSPA ............................................................ 29 

Tabela 4 -Valores da 1ª avaliação da bateria de testes de Rikli e Jones do CSPA

 ................................................................................................................... 31 

Tabela 5- Valores da 1ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e 

Jones, por médias e género. ..................................................................... 32 

Tabela 6- Valores da 2ª avaliação da bateria de testes de Rikli e Jones do CSPA

 ................................................................................................................... 37 

Tabela 7- Valores da 2ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e 

Jones, por médias e géneros. .................................................................... 38 

Tabela 8- Comparação dos resultados da 1ª e 2ª avaliação da bateria de testes 

Rikli e Jones. ............................................................................................. 39 

Tabela 9- Material disponível na JFF ............................................................... 42 

Tabela 10 - Valores da 1ª avaliação de bateria de testes Rikli e Jones (2002) da 

JFF............................................................................................................. 44 

Tabela 11- Valores da 1ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e 

Jones, por médias e género. ..................................................................... 45 

Tabela 12 - Valores da 2ª avaliação de bateria de testes Rikli e Jones da JFF 48 

Tabela 13- Valores da 2ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e 

Jones, por médias e género. ..................................................................... 49 

Tabela 14- Comparação da 1ª e 2ª avaliação da bateria de testes Rikli e Jones

 ................................................................................................................... 50 

Tabela 15- Material disponível no GMF ........................................................... 53 

Tabela 16- Material disponível no Pavilhão de Atividades Rítmicas ................ 53 

Tabela 17- Valores da 1ª avaliação de aptidão física da bateria de testes de Rikli 

e Jones. ..................................................................................................... 55 



X 
 

Tabela 18- Valores da 1ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e 

Jones, por médias e género ...................................................................... 56 

Tabela 19- Valores da 2ª avaliação de aptidão física da bateria de testes de Rikli 

e Jones. ..................................................................................................... 57 

Tabela 20- Valores da 2ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e 

Jones, por médias e género. ..................................................................... 59 

Tabela 21- Comparação da 1ª e 2ª avaliação da bateria de testes de Rikli e 

Jones. ........................................................................................................ 60 

Tabela 22- Material disponível na arrecadação da FADEUP ........................... 62 

Tabela 23- Máquinas de musculação disponíveis nas aulas de musculação .. 62 

Tabela 24- Halteres disponíveis nas aulas de musculação .............................. 63 

Tabela 25- Aparelhos cardiofitness disponíveis nas aulas de musculação ...... 64 

Tabela 26- Barras disponíveis nas aulas de musculação ................................ 64 

Tabela 27- Discos disponíveis nas aulas de musculação ................................ 64 

Tabela 28- Valores da 1ª avaliação de aptidão física da bateria de testes de Rikli 

e Jones. ..................................................................................................... 66 

Tabela 29- Valores da 1ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e 

Jones, por médias e género. ..................................................................... 67 

Tabela 30- Valores da 2ª avaliação de aptidão física da bateria de testes de Rikli 

e Jones. ..................................................................................................... 70 

Tabela 31- Valores da 2ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e 

Jones, por médias e género. ..................................................................... 72 

Tabela 32- Comparação da 1ª e 2ª avaliação da bateria de testes Rikli e Jones.

 ................................................................................................................... 73 

  

 

 

 



XI 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 1- Distribuição de géneros, em percentagens, da turma CSPA. ........... 30 

Figura 2- Planeamento Anual do CSPA ........................................................... 34 

Figura 3- Distribuição de géneros, em percentagens, da turma da JFF. .......... 42 

Figura 4- Planeamento Anual da Turma da JFF .............................................. 47 

Figura 5- Distribuição de géneros, em percentagens, da turma da GMF. ........ 54 

Figura 6- Planeamento Anual da Turma do GMF ............................................. 58 

Figura 7- Distribuição de géneros, em percentagens, da turma do GMUF ...... 65 

Figura 8- Planeamento anual da turma do GMUF ............................................ 69 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Pedro%20Maio/Desktop/alfinito2.docx%23_Toc463823365
file:///C:/Users/Pedro%20Maio/Desktop/alfinito2.docx%23_Toc463823366
file:///C:/Users/Pedro%20Maio/Desktop/alfinito2.docx%23_Toc463823367
file:///C:/Users/Pedro%20Maio/Desktop/alfinito2.docx%23_Toc463823368
file:///C:/Users/Pedro%20Maio/Desktop/alfinito2.docx%23_Toc463823369
file:///C:/Users/Pedro%20Maio/Desktop/alfinito2.docx%23_Toc463823370
file:///C:/Users/Pedro%20Maio/Desktop/alfinito2.docx%23_Toc463823371
file:///C:/Users/Pedro%20Maio/Desktop/alfinito2.docx%23_Toc463823372


  



XIII 
 

Índice de Anexos  

 

Anexos 1- Senior Fitness Test ....................................................................... XXI 

Anexos 2- Nine Matrices Exercise ............................................................... XXXII 



  



XV 
 

Resumo 

 

Durante o seculo XX, presenciou-se um progressivo envelhecimento da 

população mundial, incluindo da portuguesa (Alves, 2004; Lobo, 2011). 

Esta dramática alteração demográfica levou a maior gastos orçamentais 

devido ao aumento de uma população menos rentável e com mais patologias 

(Cabral & Ferreira, 2013; Silva & Loureiro).  

Desta forma, defende-se que a atividade física e o exercício físico são 

estratégias fundamentais para este problema (Alves, 2004). 

O objetivo deste estágio consistiu na avaliação da aptidão física através 

da implementação de programas de treino multicomponente a 3 grupos de 

idosos em contextos diferentes e um de musculação. Os quatro programas 

tiveram a duração de 9 meses, compostos por duas sessões semanais de 60 

minutos cada. 

Na fase inicial e final dos programas de treino foram realizadas avaliações 

da aptidão física e funcional, através do Sénior Fitness Test, a cada indivíduo. 

Para a caraterização da amostra recorreu-se à estatística descritiva e para a 

comparação dos resultados entre momentos usamos o teste T emparelhado 

para valores normais e o Teste Wilcoxon, não paramétrico de duas amostra 

relacionadas para amostras que não apresentavam valores normais (Marôco, 

2011). Foi considerado um nível de significância de 0,05 (p <0,05).  

Os resultados obtidos demonstram-se bastante positivos com diferenças 

significativas em todos os grupos, sugerindo que um programa de exercício físico 

multicomponente e individualizado influencia positivamente as diversas 

capacidades de aptidão física do idoso. 

 

 

Palavras-chave: IDOSO, ENVELHECIMENTO, EXERCÍCIO FÍSICO, 

TREINO MULTICOMPONENTE.
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Abstract 

 

During the 20th century, we witnessed a progressive ageing of the world 

population, including the Portuguese (Alves, 2004; Lobo, 2011). 

This dramatic demographic change leads to more governmental expenses 

due to a less employed population, with more and more pathologies. Thus, the 

World Health Organization (WHO) emphasizes that physical activity and physical 

exercise are fundamental strategies to solve the ageing problem (Cabral & 

Ferreira, 2013; Silva & Loureiro). 

The goal of this internship consisted in implementing  multicomponent 

training programs at 3 different groups of elderly people in different contexts and 

one of resistance trainning. These  programs had the duration of 9 months, 

composed by two weekly sessions of 60 minutes each.  

In the initial and final phase of the training programs the Senior Fitness 

Test was applied to each individual in order to evaluate their physical fitness. In 

order to characterize the sample we used descriptive statistics and to  the results 

of the initial and final phases were compared through the paired T-Test for normal 

values, whereas for samples with non-normal values the nonparametric test of 

two related samples, Wilcoxon Test, as conducted (Marôco, 2011). A significance 

level of 0,05 (p < 0,05) was considered.  

Our results showed significant differences in all groups, suggesting that a 

multicomponent and individualized training program positively influences the 

physical fitness  of the elderly adults. 

 

Keywords: ELDERLY, AGEING, PHYSICAL EXERCICE, 

MULTICOMPONENT TRAINING. 
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I. Enquadramento Pessoal 

 

O meu interesse pela área desportiva surgiu deste muito cedo. Sempre 

tive o prazer e vontade de praticar todo o tipo de desporto tendo abordado as 

mais variadas modalidades como o futebol, basquetebol, karaté, taekwondo, 

natação e ténis.  

As facilidades de acesso aos espaços desportivos na minha cidade 

deram-me alento e tornaram-me um amante único no desporto. Desde então, as 

minhas escolhas e decisões a partir do 9ºano até ser licenciado foram todas 

direcionadas para o desporto. Dentro de todos os desportos que já pratiquei, sem 

dúvida que o ténis de praia é aquele que me faz sentir realizado, não só pelo 

gosto que tenho em jogar, como também todos os títulos que ganhei desde há 4 

anos que pratico. Começando por ser campeão nacional em 2015 e 

representando desde então a seleção nacional portuguesa, sendo o jogador 

mais novo de sempre a participar por Portugal em competições internacionais e 

alcançando o melhor ranking de sempre da história da modalidade no meu país 

(Top 50 do ranking mundial).  

A decisão de escolher o mestrado em Atividade Física para a Terceira 

Idade teve por base na experiência que já tive em aulas de atividade física com 

esta população, na ligação próxima que sempre tive com os meus avós e com 

todo o carinho que recebo das pessoas mais idosas, que é de facto, inexplicável. 

E assim surgiu a vontade de adquirir mais conhecimentos sobre esta população, 

juntamente com a aprovação dos meus pais que sempre me apoiaram nesta 

decisão da vertente da terceira idade.  

Sendo que se prevê um aumento da população idosa em Portugal nos 

próximos anos, cabe a esta nossa geração cuidar da anterior, para que assim no 

futuro façam o mesmo connosco, com conhecimento, qualidade e formação. 
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II. Expectativas Iniciais 

 

No presente ano letivo 2015/2016 deparei-me com uma nova etapa na 

minha vida, que de certo modo, não estava à espera. 

Neste novo ciclo de Mestrado em Atividade Física para a Terceira Idade 

optei inicialmente por fazer a Tese. No entanto, durante o primeiro ano de 

mestrado tivemos que lecionar algumas aulas, em que me apercebi do quão 

importante é estar no terreno e também de todas as responsabilidades e 

competências práticas/teóricas que teria que adquirir. Como tal, decidi mudar e 

optar por realizar o Estágio. A principal razão que justifica esta minha decisão 

está retratada numa frase de um autor de Psicologia Desportiva “… as 

competências ou capacidades psicológicas, à semelhança das capacidades 

física e técnicas, podem ser aprendidas, adquiridas, ou melhoradas através do 

ensino, do treino e da prática.” (Cruz, 1996), isto é, que de facto, estar no terreno 

e aplicar toda a teoria aprendida ao longo do percurso académico é importante 

para aumentar e melhorar a forma de ensino, maneira de estar com os alunos, 

entre outras, qualitativamente. Com certeza que estar deparado perante uma 

realidade, que será certamente, a minha realidade futura é bastante vantajoso, 

na medida em que, através de todas as minhas experiências, sejam estas ótimas 

ou menos boas, poderei aprender com elas para que no futuro melhore e seja 

bom profissional. 

Previ que o estágio com esta população seria um desafio bastante 

interessante, visto que apesar de todas as limitações, tanto físicas como 

psicológicas que possam ter, estes experienciaram imenso nas suas vidas, e ao 

fim ao cabo penso que, após esta minha experiência serei eu o aluno, serei eu 

quem terei aprendido mais e serei eu que sairei mais completo como ser 

humano. 

Neste desafio o meu maior receio foi o facto de nunca ter trabalhado como 

professor e também realizar toda a metodologia e aspetos organizativos 
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envolventes a todas as aulas, que devido à falta de experiência, poderia 

acumular trabalho teórico a mais. 

No entanto, tive boas expectativas na relação com todas as turmas, pois 

senti que gosto imenso de estar em contacto com esta população, acho que 

tenho um espirito adequado para lidar com estes alunos e muita motivação de 

trabalhar e ser melhor.  

No fim do meu estágio espero sentir-me contente pelo trabalho que 

realizei. Em relação aos alunos, espero que tenham gostado de aprender comigo 

e que um dia mais tarde se lembrem que me tiveram como professor. Este 

estágio para além de alguma experiência que me deu, também e principalmente, 

será responsável por todo o conhecimento adquirido determinante para o meu 

futuro profissional. 
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1. Introdução  

 

Durante o seculo XX, presenciou-se um progressivo envelhecimento da 

população mundial, ou seja, regista-se em muitos países, incluindo Portugal, um 

aumento da esperança média de vida (Cabral & Ferreira, 2013; Rosa, 2016; Silva 

& Loureiro). 

A análise europeia das tendências sociais revela que no ano 2020, mais 

de um quarto da população será representada por pessoas de idade igual ou 

superior a 65 anos (Rosa, 2016). 

O progressivo envelhecimento da população portuguesa contribui para o 

despoletar de patologias, tais como: doenças cardiovasculares, hipertensão 

arterial, diabetes, osteoporose e outras doenças crónicas. Adicionalmente a 

perda da independência e autonomia e ainda, a diminuição da qualidade de vida 

(Cabrera & Wajngarten, 2003; de Marchi Netto, 2006; de Moraes et al., 2010) 

Esta dramática alteração demográfica leva a mais gastos governamentais, 

o que por conseguinte obriga a um restruturar de muitos ramos de atividade, bem 

como a maiores gastos nas áreas da saúde (Braunwald et al., 2001; Cabrera & 

Wajngarten, 2003; de Moraes et al., 2010). 

Desta forma, defende-se que devem ser tomadas medidas relativamente 

a este problema e portanto a atividade física e o exercício físico são estratégias 

fundamentais no combate a estes problemas de saúde que surgem com o 

envelhecimento (Lobo, 2011; Medicine, 2011). 

Vários estudos (Cadore et al., 2014; Lobo, 2011; Metange, 2013) relatam 

que a prática de exercício físico no idoso, nomeadamente o treino 

multicomponente e o de musculação, pode beneficiar a componente física, 

psicológica e social, bem como a qualidade de vida dos indivíduos, prevenindo 

também o aparecimento de patologias. 

No âmbito da concretização do mestrado em Atividade Física para a 

Terceira Idade na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

desenvolveu-se este relatório de estágio com o intuito de expor e fundamentar 
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todas as atividades que foram realizadas e todo o suporte teórico e  investigação 

que o apoiou. 
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2. Revisão da Literatura 

 

 2.1 Envelhecimento 

 

De entre as várias tendências de evolução da estrutura social que se vêm 

acentuando nos últimos anos, conta-se a do envelhecimento da população. Com 

efeito, tanto em termos relativos como absolutos estamos a assistir a um 

envelhecimento da população um pouco por todo o mundo, mas especialmente 

nos países desenvolvidos (Cabral & Ferreira, 2013; de Marchi Netto, 2006). 

O envelhecimento humano pode ser definido como o processo de 

mudança progressivo da estrutura biológica, psicológica e social dos indivíduos 

que, se inicia mesmo antes do nascimento e se desenvolve ao longo da vida 

(Mazo et al., 2009). Assim, a idade parece estar associada ao tempo. De uma 

forma simplista, idade é o tempo cronológico que uma determinada coisa existiu, 

ou o número de unidades de tempo normalizadas que decorreram entre o 

nascimento e a data da observação. Contudo, a um outro nível, a dimensão física 

e o significado do tempo dependem totalmente dos significados biológicos, 

psicológicos e sociais (Cabral & Ferreira, 2013; de Marchi Netto, 2006). 

Spirduso et al. (2005) definem o envelhecimento como o processo ou 

grupo de processos, que ocorrem nos organismos vivos e que com a passagem 

do tempo levam a uma perda de adaptabilidade, danos funcionais e 

eventualmente à morte, sendo uma extensão lógica dos processos fisiológicos 

de crescimento e desenvolvimento.  

Segundo estes autores, podemos distinguir envelhecimento primário, que 

expõe as mudanças provocadas pela idade independentemente das doenças ou 

influências ambientais, e o secundário, que se refere à aceleração deste 

processo como resultado da influência da doença e dos fatores ambientais. 

Embora as causas do envelhecimento primário e secundário sejam distintas, 

eles não atuam independentemente, pelo contrário, eles interagem entre si. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o idoso é todo o 

indivíduo com 65 anos, ou mais, que reside nos países desenvolvidos, e com 60 
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anos, ou mais, que reside nos países em desenvolvimento. Percebe-se que esta 

definição já tem em conta outros fatores, além da idade cronológica (Mazo et al., 

2009). 

Desta forma percebe-se que a idade cronológica não é um critério 

suficiente para definir que um indivíduo é idoso, uma vez que o número de anos 

que um indivíduo viveu não nos fornece informação sobre a qualidade da sua 

vida, a sua experiência psicológica e social, ou mesmo a sua saúde. Há 

diferentes idades fisiológicas em indivíduos com a mesma idade cronológica 

(Matsudo & Matsudo, 2000; Mazo et al., 2009; Zarpellon et al., 2001). 

Segundo Santos (2000), existem diferentes tipos de envelhecimento que 

devem ser considerados:  

O Envelhecimento Biológico: Processo contínuo, diferente de indivíduo 

para indivíduo, em que os órgãos e tecidos começam a envelhecer.  

O Envelhecimento Social: Associado muitas vezes a acontecimentos 

como o abandono, maus tratos, ocorrências ainda bastante frequentes. Por outro 

lado, a diminuição da capacidade de produção do indivíduo, levando-o a ter que 

se reformar. 

O Envelhecimento Intelectual: Relacionado com a perda de memória, 

orientação e concentração. 

O Envelhecimento Funcional: Acontece quando o indivíduo demonstra 

dificuldades em realizar as atividades de vida diária (AVDs) (Matsudo & Matsudo, 

2000; Mazo et al., 2009; Zarpellon et al., 2001). 

Todavia é fundamental ter em conta que o envelhecimento não é um 

problema, mas uma parte natural do ciclo de vida, sendo desejável que constitua 

uma oportunidade para viver de forma saudável e autónoma o maior período de 

tempo possível, o que implica uma ação integrada ao nível da mudança de 

comportamentos e atitudes da população em geral e uma adequação dos 

serviços de saúde e de apoio social às novas realidades sociais e familiares que 

acompanham o envelhecimento individual e demográfico e uma adaptação do 

ambiente às fragilidades que, mais frequentemente, acompanham a idade 

avançada (Direção Geral da Saúde, 2004). 
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O processo de envelhecimento humano é gradual, universal, irreversível, 

e provoca a perda funcional progressiva no organismo (Matsudo & Matsudo, 

2000; Mazo et al., 2009; Zarpellon et al., 2001). 

Com a população idosa a crescer de forma quase exponencial, aumenta 

também a necessidade de aprofundar conhecimentos sobre esta temática e de 

alterar comportamentos visando a preservação da capacidade funcional (CF), da 

saúde e a qualidade de vida (QV) do idoso (Matsudo & Matsudo, 2000; Mazo et 

al., 2009; Zarpellon et al., 2001). 

São inúmeras as alterações associadas ao envelhecimento, uma dessas 

alterações é designada de sarcopenia que é definida como a perda da massa e 

da função do músculo-esquelético com o avançar da idade. As causas deste 

transtorno são multifatoriais e podem incluir o desuso dos músculos, alteração 

da função endócrina, doenças crónicas, inflamação, resistência à insulina e 

deficiências nutricionais (Fielding et al., 2011). 

 As principais consequências da perda de massa e força muscular em 

idosos são: a limitação física, juntamente com o desempenho e deficiência de 

mobilidade, que aumentam o risco de quedas, lesões, dependência e 

mortalidade. No entanto, ainda não está claro se o declínio do desempenho físico 

é resultado da perda da massa muscular e/ou qualidade do músculo. Vários 

estudos têm demonstrado que a força muscular diminui mais rapidamente do 

que a massa muscular em pessoas com 80 anos ou mais (Fielding et al., 2011; 

Legrand et al., 2013). 

O comprometimento do desempenho neuromuscular nos idosos 

caracteriza-se pela fraqueza muscular, pela lentidão dos movimentos, pela perda 

de força muscular (sarcopenia) e pela fadiga muscular precoce. Conduzindo a 

limitações funcionais como caminhar, levantar-se, manter o equilíbrio postural, 

na realização das AVD´s, e posteriormente, dependência funcional e 

incapacidade (Herling & Pithon-Curi, 2005). 

 

A inatividade associada ao envelhecimento leva à diminuição da atividade 

muscular e, consequentemente, à perda de tecido muscular, que se traduz numa 
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coordenação sensório-motora menos eficaz, implicando dificuldades dos 

indivíduos em se adaptar a novas situações (Silva & Filho, 2004). 

Segundo alguns autores (Fielding et al., 2011; Legrand et al., 2013; Silva 

& Filho, 2004) a diminuição da resistência muscular contribui para a perda 

funcional e para a incapacidade decorrente do envelhecimento. As alterações 

nos músculos que contribuem para a diminuição da resistência muscular são: 

diminuição do aporte sanguíneo e da densidade capilar, comprometimento no 

transporte de glicose, menor densidade mitocondrial, diminuição da atividade 

das enzimas oxidativas. 

A redução da área transversal, do volume muscular e a perda de tecido 

muscular são acompanhadas por um aumento de tecido adiposo e conjuntivo 

nos idosos (Fielding et al., 2011; Legrand et al., 2013; Silva & Filho, 2004). 

Os fatores que contribuem para a perda de massa muscular com o 

aumento da idade são: redução do número de fibras do tipo I e II e diminuição 

da área transversal predominantemente nas fibras do tipo II (Fielding et al., 2011; 

Legrand et al., 2013; Silva & Filho, 2004). 

As alterações no desempenho motor dos idosos estão associadas a: 

modificação na unidade motora, redução do número de neurónios motores no 

corno anterior e do número de fibras nervosas nas raízes ventral e dorsal, 

acumulação de lipofucsina no corpo celular dos neurónios (sinal de 

envelhecimento) e à degeneração axonal nos nervos periféricos. Estes fatores 

associados com a desmielinização podem contribuir para a redução da 

velocidade de condução nervosa motor (Fielding et al., 2011; Legrand et al., 

2013; Silva & Filho, 2004). 

A redução do número de mitocôndrias nos tecidos musculares dos idosos, 

está associado a uma menor captação de O2 e, por conseguinte, afeta a 

realização das atividades da vida diária (Fielding et al., 2011; Legrand et al., 

2013; Silva & Filho, 2004). 
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2.2 Patologias mais Comuns 

 

A prática de exercício físico revigora a prevenção e o aparecimento de 

diversas patologias, desta forma esta deve ser promovida com o intuito de 

retardar o aparecimento de doenças cardiovasculares, osteoporose, obesidade, 

hipertensão, diabetes, entre outras. 

Artrite Reumatóide: Patologia auto-imune crónica, inflamatória e 

progressiva que se caracteriza pela perda da função das articulações, rigidez, 

dor, fadiga, por vezes, estados febris. Pode causar também alterações na 

cartilagem, osso, tendões e ligamentos (Fellet et al., 2001). 

Artrose: A artrose, também conhecida como osteoartrite, osteoartrose ou 

doença articular degenerativa é conceituada como uma doença degenerativa 

osteoarticular, crônica e progressiva, de etiologia multifatorial que se manifesta 

por artralgia, rigidez e limitação da função articular, com perda progressiva e 

reparação inadequada da cartilagem e remodelagem do osso subcondral. As 

articulações mais atingidas são as dos membros inferiores (anca, joelho e 

tornozelo) por serem as articulações que suportam o peso do corpo. Dentro das 

doenças reumáticas, esta constitui a causa isolada mais importante de 

incapacidade locomotora (Flens & Kollaard, 2009). 

Depressão: A depressão é comum na terceira idade, mas, contrariamente 

à opinião popular, não faz parte do processo natural de envelhecimento. É 

referido que a depressão é três a cinco vezes maior em idosos institucionalizados 

do que nas comunidades, sendo que na maior parte das vezes é sub-

diagnosticada e sub-tratada. Assim, na literatura consultada, encontramos taxas 

de prevalência que oscilam entre os 2,5% e 49% na comunidade e entre 11% e 

48% na população idosa institucionalizada. Os sintomas associados passam 

pelo desinteresse, falta de energia, carência de concentração, anormalidades no 

sono e na alimentação, baixa autoestima, entre outros (Levenson, 2000). 

 

Diabetes Mellitus (DM): A DM caracteriza um grupo de distúrbios 

metabólicos comuns que partilham o mesmo fenótipo da hiperglicemia. Os vários 

tipos de DM que existem são causados pela interação complexa de fatores 
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genéticos e ambientais. Dependendo da etiologia da DM, os fatores que 

contribuem para a hiperglicemia incluem secreção reduzida de insulina, menor 

utilização de glicose e maior produção de glicose. A diabetes pode ser do tipo I 

ou tipo II. A DM tipo I resulta da interação de fatores genéticos, ambientais (vírus, 

proteínas do leite bovino, compostos com nitrossouréias) e imunológicos que 

acabam acarretando a destruição das células pancreáticas, assim como uma 

deficiência de insulina. A diabetes tipo II constitui 90 a 95% dos casos e é 

caracterizada por resistência à insulina, secreção anormal de insulina, produção 

hepática excessiva de glicose e metabolismo anormal de gorduras. A resistência 

à insulina precede um defeito na secreção da mesma, conforme demonstrado 

por uma utilização reduzida da glicose no músculo-esquelético. A doença é 

poligénica e multifatorial, pois além da suscetibilidade genética, fatores 

ambientais (tais como obesidade, nutrição e atividade física) modulam o fenótipo 

(American Diabetes, 1952; Harrison & Fauci, 1998). 

Doença de Alzheimer: É uma afeção neurodegenerativa progressiva e 

irreversível de aparecimento insidioso, que acarreta perda da memória e 

diversos distúrbios cognitivos. À medida que aumenta a esperança média de 

vida esta patologia torna-se mais comum, especialmente em países 

desenvolvidos. Essa patologia representa cerca de 50% dos casos de demência 

nos EUA e na Grã-Bretanha e prevê-se que corresponda à quarta causa de 

morte dos idosos  

Do ponto de vista neuropatológico, observa-se atrofia cortical difusa, a 

presença de grande número de placas senis e novelos neurofibilares, 

degenerações grânulo-vacuolares e perda neuronal (Hueb, 2008). 

Doença Cardiovascular: A literatura mostra que as doenças 

cardiovasculares são umas das principais causas de óbito na sociedade 

moderna. O principal processo patológico que conduz à doença do coração e 

dos vasos sanguíneos é a aterosclerose (AS). A forma mais prevalente da AS 

começa a desenvolver-se na adolescência e progride lentamente ao longo das 

décadas, obstruindo gradualmente a artéria e acabando por manifestar-se 

clinicamente como acidente vascular cerebral (AVC), angina de peito, enfarte do 

miocárdio ou como morte súbita (Braunwald et al., 2001; Harrison & Fauci, 1998). 
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Hérnia Discal: Alterações decorrentes do envelhecimento nos discos 

intervertebrais tais como: a perda da hidratação, aumento da rigidez e 

degeneração de colagénio, contribuem para a perda de amplitude de movimento 

ou da mobilidade da coluna vertebral e para o consequente aparecimento de 

hérnias discais (Fauci, 2009). 

Hipertensão Arterial (HTA): A circulação do sangue, que tem por destino 

chegar a todos os tecidos e células do organismo, implica que haja alguma 

pressão sobre as paredes das artérias. Esta pressão, que é normal e até 

essencial para que o sangue atinja o seu destino, é a chamada “tensão arterial”. 

Existem, no entanto, uma série de fatores — de ordem genética ou ambiental — 

que podem fazer com que esta pressão sobre as paredes das artérias aumente 

em excesso. Estamos, então, perante um cenário de hipertensão. A pressão 

exercida pelo sangue nas paredes das artérias obriga o coração a bombear o 

sangue com mais força levando a uma hipertrofia do coração que é um 

importante fator de risco para a morte súbita, enfarte do miocárdio e insuficiência 

cardíaca. Valores acima ou igual a 140 mmHg para a pressão sistólica e acima 

ou igual a 90 mmHg para a diastólica devem ser considerados valores 

preocupantes (Fundação Portuguesa da Cardiologia, 2010; Widmaier, Raff, & 

Strang, 2006). 

Obesidade: A obesidade é o excesso de tecido adiposo no organismo, 

sendo considerada uma patologia crónica e relacionada com outras situações 

patológicas como doenças cardiovasculares, osteo-musculares e neoplásicas. 

O excesso de peso atinge 1/3 da população adulta e apresenta uma 

tendência crescente nas últimas décadas, mesmo entre idosos(Cabrera & Filho, 

2001). 

O indicador mais usado para determinar os índices de massa gorda é o 

IMC, que é calculado através do peso do indivíduo (em quilogramas) a dividir 

pelo quadrado da altura (em metros). Todavia, o IMC, não tem em conta a 

distribuição da gordura no indivíduo.  

Assim, a gordura abdominal também deve ser considerada, dado que se 

relaciona com o aumento complicações metabólicas. A partir de 102 cm em 
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homens e 88 cm em mulheres são considerados valores a ter em atenção, pois 

aumentam o risco para diversas patologias (Cabrera & Filho, 2001). 

Osteoporose: A osteoporose é uma doença osteometabólica sistémica 

caraterizada pela redução da massa óssea (acima de 2,5 desvios padrões de 

uma curva de normalidade, medida em estudo populacional aberto, através da 

Densitometria Óssea) e consequente comprometimento da microarquitectura do 

tecido ósseo, ocasionando fragilidade mecânica e predisposição a fraturas por 

traumas mínimos, sendo estas bastante comuns entre idosos. Os indivíduos 

osteoporóticos são assintomáticos, porém podem queixar-se de fadiga muscular 

associado à dor, redução da estatura física e desordens posturais. As fraturas 

constituem o sinal mais evidente da doença, apesar de ocorrer em estágios mais 

avançados (Ooms, 1994). 

 

 

2.3 Idoso Institucionalizado 

 

Em meados dos anos 70, surgiram múltiplas estruturas de apoio aos 

idosos que, na altura, representavam as únicas respostas sociais públicas que 

albergavam inválidos, diminuídos e idosos. Neste estabelecimento o idoso 

permanecia até à morte, o que contribuiu para a construção de uma imagem 

negativa, que ainda hoje surge em relação aos lares, que são conotados como 

um sítio para passar uma velhice solitária e sem autonomia (Laches et al., 1998). 

No entanto, estas perceções podem não estar adequadas à atual 

realidade, visto que várias alterações têm ocorrido a nível das políticas sociais. 

Vários autores, (Gallo et al., 2001; Laches et al., 1998), referem que se 

fala em institucionalização do idoso quando, por qualquer motivo, este 

permanece durante o dia ou parte dele, numa instituição. Quando a permanência 

se prolonga por 24h, passam a designar-se idosos institucionalizados residentes 

(Gallo et al., 2001).  

Existem inúmeras causas que podem levar à institucionalização do idoso: 

falta de recursos económicos, famílias menos numerosas e sem disponibilidade 

para cuidar do idoso, viuvez, problemas de saúde. Muitas vezes é a conjugação 
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destas diversas causas que origina a escolha deste tipo de apoio social (Gallo et 

al., 2001). 

Todavia, vários são os estudos que sugerem que por mais qualidade que 

a instituição possua, de uma maneira geral, as consequências não são positivas, 

podendo ainda prejudicar as funções físicas e mentais, aumentando, 

consequentemente, a dependência (Gallo et al., 2001). 

Mas não será possível que um idoso usufrua com prazer e qualidade de 

vida de uma instituição? É necessário que a própria instituição trate os idosos 

como peças principais deste processo e que o objetivo principal seja satisfazer 

as suas vontades e promover a saúde e a autonomia do idoso, fazendo-o sentir 

importante. 

 

 

2.4  Atividade Física e Exercício Físico na Terceira Idade 

 

A relação entre atividade física, saúde, qualidade de vida e 

envelhecimento tem sido bastante discutida e analisada cientificamente. 

Atualmente é praticamente um consenso entre os diversos profissionais que a 

atividade física é um fator determinante no sucesso do processo do 

envelhecimento (Cabrera & Wajngarten, 2003; Matsudo et al., 2001). 

A atividade física (AF) e o exercício físico (EF) são dois conceitos que, 

embora relacionados, são distintos. Segundo o (American College of Sports et 

al., 2010), a atividade física representa qualquer movimento gerado pelos 

músculos esqueléticos e em que há um dispêndio de energia. Por sua vez, o EF 

envolve um planeamento estruturado e realizado de forma repetitiva com o 

objetivo de trabalhar uma ou mais componentes da aptidão física. 

São vários estudos que analisam os diferentes benefícios da atividade 

física na terceira idade. Um dos aspetos mais fascinantes que tem sido alvo de 

investigação é a relação entre a atividade física e a longevidade. 

Um estudo de (Paffenbarger et al., 2001) verificou uma associação 

inversamente proporcional entre aptidão física e a mortalidade. Foram 

observadas menores taxas de mortalidade, bem como de doenças 
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cardiovasculares, respiratórias e cancro em indivíduos com melhoras níveis de 

condicionamento físico, o que fez os autores sugerirem que a manutenção de 

um adequado nível de atividade física é um importante fator de promoção de 

saúde no idoso. 

Outros estudos realizados por diversos autores apontaram que a atividade 

física também tem um impacto positivo na pressão arterial, no perfil de 

lipoproteínas e na tolerância à glicose  (Matsudo et al., 2001). 

Outro conceito relevante na capacidade funcional e na qualidade de vida 

do idoso é a mobilidade, uma vez que é imprescindível na independência nas 

atividades diárias do idoso. A mobilidade é a habilidade para um indivíduo se 

movimentar sozinho de um lado para o outro de forma segura e em diferentes 

contextos ambientais. Esta habilidade é parte fundamental das atividades de 

vida diária (Shumway-Cook et al., 2001). 

A maioria dos autores (Matsudo & Matsudo, 2000; Mazo et al., 2009; 

Zarpellon et al., 2001) também sugerem que a atividade física tem também um 

papel importante na modificação das alterações da composição corporal (peso, 

índice de massa corporal, percentagem de gordura corporal). Com o 

envelhecimento há uma progressiva perda da massa muscular relacionada com 

a predisposição para a dependência funcional. Desta forma, de acordo com 

vários autores o treino de força específico em idosos é uma estratégia para 

combater esta condição (Matsudo et al., 2001). 

Assim, compreende-se que são vários os benefícios que a atividade física 

proporciona no processo de envelhecimento, podendo este suceder com 

qualidade de vida. Devem-se por isso criar programas de exercícios para os 

idosos no sentido de, por um lado, aumentar a atividade física deles e por outro 

melhorarem ou pelo menos, manterem a sua aptidão física, procurando manter 

e prolongar a sua independência e autonomia, proporcionando, além disso, a 

participação, integração e socialização dos idosos. É imprescindível motivar os 

idosos para a prática de EF com diferentes objetivos como a promoção de saúde 

e do desempenho físico e mental e também, não menos importante, como forma 

de prazer pessoal (Mazo et al., 2009). 
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Contudo, existem outros fatores fundamentais para um envelhecimento 

saudável. O autor (Ramos, 2003) refere que o bem-estar na velhice é o resultado 

do equilíbrio entre as várias dimensões da capacidade funcional do idoso, sem 

necessariamente significar ausência de problemas em todas as dimensões. O 

apoio social também tem um papel extremamente importante. A este respeito, 

num estudo realizado em Portugal conclui-se que os idosos institucionalizados 

apresentam baixos níveis de qualidade de vida (Laches et al., 1998; Ramos, 

2003). 

Neste seguimento são vários os tipos de treino que podem ser prescritos 

à população idosa com o objetivo de melhorar e/ou manter a saúde e a 

funcionalidade do indivíduo. 

 

2.5 Treino Multicomponente nos Idosos 

 

As capacidades que devem ser mantidas/desenvolvidas nesta faixa etária 

são a resistência aeróbia, força, equilíbrio, coordenação e a flexibilidade (ED, 

2015). 

 Desta forma, o treino multicomponente é o mais adequado para esta 

população, uma vez que os exercícios incluídos neste tipo de treino têm como 

base movimentos multiplanares e são simples, de fácil compreensão, seguros, 

individualizados e assemelham-se às tarefas de rotina do idoso (ED, 2015). 

Relativamente aos benefícios provenientes deste tipo de treino, temos 

maiores níveis de motivação, uma vez que é são realizados exercícios 

diversificados e ainda permite alcançar melhores resultados a nível cognitivo do 

que outro tipo de plano de treino (ED, 2015). 

Faria e Marinho (2004) aplicaram um programa de 8 semanas de treino 

multicomponente em idosos institucionalizados e tiveram resultados 

significativos nas capacidades de equilíbrio, coordenação, flexibilidade e força. 

Também outros autores aplicaram o mesmo tipo de treino durante 6 meses em 

idosos com a doença de Parkinson e também verificaram melhorias 
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principalmente ao nível da autonomia e qualidade de vida dos indivíduos (Maria 

Justine, 2012; Marques, 2011). 

Vejamos em maior pormenor cada um dos componentes do treino 

Multicomponente. 

 

2.5.1  Resistência Aeróbia  

 

A resistência aeróbia está fundamentalmente dependente de três 

sistemas, cardiovascular, músculo-esquelético e respiratório, e consiste na 

realização de exercícios dinâmicos a uma intensidade moderada a elevada, 

envolvendo grandes grupos musculares por um longo período de tempo (Riether, 

2002). 

São várias as alterações observadas no sistema cardiovascular com o 

envelhecimento, sendo observado um declínio de 8 a 10% por década no VO2 

máximo dos indivíduos sedentários, que por sua vez está relacionado com a 

redução do débito cardíaco, volume sistólico, da frequência cardíaca máxima, 

aumento da pressão arterial e redução da massa muscular e da sua capacidade 

oxidativa (Riether, 2002). 

A resistência aeróbia é uma das capacidades fundamentais para o idoso, 

uma vez que lhe vai conceder uma maior independência. Para um indivíduo ser 

autónomo é necessário ter uma adequada capacidade aeróbia, uma vez que as 

tarefas diárias como caminhar, ir às compras, subir escadas, exigem esta 

capacidade (Rikli & Jones, 2001). 

Assim, o exercício físico regular promove uma melhoria ao nível do 

sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, músculo-esquelético e ainda previne 

e diminui o risco de diversas patologias (Riether, 2002). 

 

2.5.2 Treino de Força 

 

A força muscular diminui com a idade, o que por sua vez tem como 

consequência direta o aumento do risco de quedas, fraturas do colo do fémur, 
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alterações fisiológicas adversas como a intolerância à glicose e diminuição da 

densidade mineral óssea (Rantanen et al., 2002). 

A perda de força é consequência essencialmente da redução do número 

e do diâmetro de fibras, bem como da transformação das fibras rápidas em fibras 

lentas. Também existem alterações a nível do torque máximo, da velocidade, 

magnitude e tempo de ativação dos músculos (Rantanen et al., 2002). 

Em geral, o número e o tamanho das fibras musculares diminuem com a 

idade, resultando numa perda total de massa muscular entre os 20 a 25% e, 

consequentemente numa diminuição na força muscular (Lobo, 2011; Metange, 

2013; Ugrinowitsch, 2010). 

De fato, são inúmeros os fatores responsáveis pela perda de força 

muscular, no entanto a inatividade física é a principal causa (Lobo, 2011; 

Metange, 2013; Ugrinowitsch, 2010). 

Vários autores defendem que a força muscular é fundamental na 

autonomia das tarefas do dia-a-dia do idoso (Lobo, 2011; Metange, 2013; 

Ugrinowitsch, 2010). 

O treino da força é geralmente definido como o treino em que existe uma 

resistência contra um músculo, gerando uma força e aumentando 

progressivamente com o tempo. Este tipo de treino revelou-se um instrumento 

seguro e eficiente na prevenção da sarcopenia, induzindo ganhos de força e 

massa muscular e melhorando a capacidade funcional da população idosa 

(Lobo, 2011; Metange, 2013; Ugrinowitsch, 2010). 

 

O treino da força com intensidades entre 60 e 100% de uma repetição 

máxima (1RM) induz a grandes aumentos de força muscular. Em contrapartida, 

para alguns autores, quando a intensidade do exercício é baixa não se verificam 

grandes alterações. De facto, os maiores ganhos de força e massa muscular 

entre a população idosa, verificaram-se após a administração de programas de 

treino com moderada a alta intensidade (cerca de 80% de 1RM) (Lobo, 2011; 

Metange, 2013; Ugrinowitsch, 2010). 

Frontera e colaboradores (1988) examinaram os efeitos de um programa 

de treino de força durante 12 semanas, em homens sedentários com idades 
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entre 60 e 72 anos. Foi imposto aos indivíduos realizarem 3 vezes por semana 

o treino de força muscular e realizarem 3 séries de 8 repetições, para os 

extensores e flexores do joelho, a 80% de uma repetição máxima (1RM). Após 

12 semanas, os resultados indicavam um aumento de força dos extensores e 

flexores do joelho (Carvalho & Soares, 2004; Lobo, 2011; Metange, 2013; 

Ugrinowitsch, 2010). 

A maioria dos estudos demonstraram que após um adequado programa 

de treino, os idosos (homens e mulheres), obtém ganhos de força consideráveis 

(Carvalho & Soares, 2004; Lobo, 2011; Metange, 2013; Ugrinowitsch, 2010). 

Relativamente à metodologia do treino, este deve ser realizado 2 a 3 

vezes por semana, com pelo menos um dia de descanso entre cada aula. Devem 

ser realizadas entre 1 a 3 séries de 8 a 12 repetições (aumentar 

progressivamente). Os exercícios devem ser realizados a uma intensidade de 60 

a 80 % de uma repetição máxima. As cargas deverão ser individualizadas e 

aumentadas gradualmente (Carvalho & Soares, 2004; Lobo, 2011; Metange, 

2013; Ugrinowitsch, 2010). 

O treino deverá incidir nos grandes grupos musculares: grande dorsal, 

glúteos, quadricípite, abdominais e ainda deve ter em consideração a respiração 

de forma a precaver a manobra de Valsava. Assim, antes do exercício deve ser 

feita uma inspiração, quando ocorre a contração muscular o ar deverá ser 

expelido e quando os indivíduos voltam a posição inicial deverá ser realizada 

nova inspiração (Carvalho & Soares, 2004; Lobo, 2011; Metange, 2013; 

Ugrinowitsch, 2010). 

 

 

2.5.3 Flexibilidade 

 

A flexibilidade é responsável pela execução de movimentos voluntários 

com máxima amplitude, por uma ou mais articulações, dentro dos limites 

fisiológicos, sendo que a flexibilidade difere entre as diversas articulações, uma 

vez que é influenciada pelos músculos, tendões, ligamentos, pele e cápsula 

articular. Portanto, sabe-se que a diminuição da flexibilidade pode trazer 
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implicações para a sua saúde, nomeadamente dores lombares, lesões 

musculares e alterações da postura (Mazo et al., 2009). 

Fleck e Kraemer (2006) afirmam que esta capacidade diminui com o 

envelhecimento devido a uma deficiência de colagénio. Vários estudos  

comprovam que maiores índices de flexibilidade estão associados a maior 

facilidade de movimento (Clark, 1988; Fidelis et al., 2013; MANUAL, 2006). 

A flexibilidade é outra capacidade onde o exercício físico produz 

benefícios, uma vez que permite aumentar nível de condrócitos, aumentar a 

produção e viscosidade de líquido sinovial e ainda diminuir a fibrose associada 

ao processo de envelhecimento (Clark, 1988; Fidelis et al., 2013; MANUAL, 

2006). 

Relativamente ao treino de flexibilidade deve ser realizado cerca de 2 a 3 

vezes por semana. A intensidade, num indivíduo idoso, não deve causar dor, 

apenas um ligeiro desconforto e a posição deve ser mantida durante 30 a 60 

segundos. Um programa de treino devidamente estruturado deve incluir 10 

minutos de treino específico desta capacidade, com 3 a 4 repetições de 

exercícios estáticos e dinâmicos (Clark, 1988; Fidelis et al., 2013; MANUAL, 

2006). 

Existem inúmeras recomendações relativamente a este tipo de treino: 

- Realizar este tipo de exercícios com música suave de forma a promover 

a concentração; 

- Duração de cada exercício entre 30 a 60 segundos; 

- Exemplificar os exercícios de forma clara; 

- Realizar o exercício até ao ligeiro desconforto. Não são necessárias 

amplitudes máximas; 

- Realizar cerca de 8 a 10 exercícios por sessão; 

- Realizar este tipo de exercícios cerca de 3 a 5 vezes por semana; 

- Incluir este tipo de exercícios no aquecimento e no relaxamento. 
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2.5.4 Coordenação e Equilíbrio 

 

O equilíbrio/controlo postural traduz-se na capacidade de manter a 

projeção do centro de massa (CM) dentro dos limites de estabilidade, limites 

esses que vão de encontro aos estabelecidos pela base de suporte (BS), sendo 

que estes variam consoante a tarefa, o ambiente envolvente e as caraterísticas 

biomecânicas individuais (Graaf-Peters et al., 2007; Smith et al., 2012). 

O sistema de controlo postural é complexo e depende da interação entre o 

input aferente e o output motor. O primeiro resulta da integração da informação 

proveniente dos variados sistemas sensoriais, particularmente do vestibular, 

visual e somatossensorial (Girolami et al., 2010; Heide et al., 2003; Shumway-

Cook & Woollacott, 2007). 

O sistema motor formado pelo córtex pré-frontal e vias descendentes até aos 

efetores, o cerebelo, núcleos da base, entre outros, estão implicados no 

equilibrio (Aruin et al., 1998; Lundy-Ekman, 2008; Shumway-Cook & Woollacott, 

2007). 

Ao longo do processo de envelhecimento o equilíbrio sofre alterações 

verificando-se um declínio a partir, sensivelmente, dos 60 anos de idade sendo 

um dos maiores problemas do desequilíbrio as quedas, que representam a 6ª 

causa de morte nos idosos (Carvalho & Soares, 2004; de Marchi Netto, 2006; de 

Moraes et al., 2010). 

Relativamente à coordenação, esta reproduz a competência de realizar um 

conjunto de movimentos distintos em simultâneo ou uma sequência de 

movimentos de forma eficiente. Para isto é fundamental o timing de ativação dos 

grandes e pequenos grupos musculares, tendo estes a sequência de ativação 

muscular e a magnitude que melhor se adequa à tarefa (Graaf-Peters et al., 

2007; Smith et al., 2012). 

Vários estudos demonstram que a prática de exercício físico que contenham 

exercícios a velocidades máximas combinadas com deslocamentos, exercícios 

que variem o centro de massa e também exercícios com mudanças de direção 

têm um efeito positivo na redução de quedas do idoso. Portanto, este tipo de 

treino deverá ser realizado entre 2 a 3 vezes por semana e não deve ultrapassar 
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os 10 ou 15 minutos. Por fim, este tipo de treino deve ser realizado no início da 

sessão, uma vez que fadiga condiciona esta capacidade (Metange, 2013; 

Zarpellon et al., 2001). 

 

 

 



 
 

 

 

 



25 
 

3. Senior Fitness Test  

 

Durante muitos anos, os profissionais das atividades físicas para a 

terceira idade deparavam-se com a ausência de testes disponíveis para avaliar 

a aptidão funcional dos idosos, em particular, testes com padrões de 

desempenho. Reconhecendo assim a falta de um objeto de avaliação, os 

investigadores da California State University, em Fullerton, desenvolveram um 

teste mais atual e validado pelos especialistas desta área de atividade física para 

a terceira idade, que consiste numa bateria de testes de aptidão física, 

denominado Senior Fitness Test (Rikli & Jones, 2001). 

O teste é baseado na aptidão funcional, avaliando os componentes que 

estão implicados na execução das atividades quotidianas, como por exemplo, 

subir escadas, deitar na cama, levantar do sofá, ir às compras, tarefas 

domésticas, entre outros. Todos estes movimentos estão dependentes de 

capacidades físicas como a força, resistência aeróbia, flexibilidade, coordenação 

e equilíbrio (tabela 1).  

 

 

Tabela 1- Capacidades funcionais derivadas das atividade físicas no quotidiano 

Parâmetros Físicos Exercícios Objetivos da atividade 

Força muscular/resistência 

Resistência aeróbica 

Flexibilidade 

Coordenação motora 

(força, equilíbrio, 

velocidade/agilidade) 

Composição Corporal 

Andar 

Subir escadas 

Levantar da cadeira 

Levantar e alcançar 

Fletir e ajoelhar 

Marchar e correr 

Estima pessoal 

Compras 

Tarefas domésticas 

Tarefas de jardinagem 

Desporto 

Viajar 

Incapacidade Física Limitação Funcional 
Redução/défice da 

capacidade 
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O quadro acima apresentado demonstra a capacidade funcional, 

indicando os parâmetros fisiológicos associados e funções necessárias para 

atividades quotidianas básicas e avançadas (Rikli & Jones, 2001). 

A tabela 2 demonstra como são constituídos estes testes juntamente com 

os seus respetivos objetivos. 

 

Tabela 2- Bateria de Testes de Rikli e Jones e seus objetivos 

Testes Objetivos 

Levantar e sentar na cadeira 

(repetições) 
Avaliar a força e resistência dos membros inferiores. 

Flexão do antebraço 

(repetições) 

Avaliar a força e resistência do membro superior. 

 

Sentado e alcançar (cm) Avaliar a flexibilidade dos membros inferiores. 

Sentar, caminhar e voltar a 

sentar (s) 

Avaliar a mobilidade física – velocidade, agilidade e equilíbrio 

dinâmico. 

Alcançar atrás das costas (cm) Avaliar a flexibilidade dos membros superiores (ombro). 

2 Minutos step (repetições) / 

Andar 6 minutos (m) 
Avaliar a flexibilidade dos membros superiores (ombro). 

Estatura (cm) e peso (kg) Avaliar o índice de massa corporal (kg m2). 

 

 

Esta bateria de testes permite após a recolha de todos os resultados obtidos 

fazer comparações com os seus dados de referência. Estes dados têm a 

vantagem de estarem organizados por género e idade, daí a sua complexidade 

numa futura comparação de dados. 
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4. Caracterização Geral do Estágio 

 

4.1 Centro Social Paroquial do Amial (CSPA) 

 

4.1.1 Caracterização do Espaço 

 

O Centro Social Paroquial do Amial foi fundado em 1978, sendo apenas 

um de Centro de Convívio. Nessa altura, o pároco da Paróquia de Nossa 

Senhora de Fátima do Amial, confrontado com as dificuldades de uma Paróquia 

envelhecida, sentiu necessidade de criar infraestruturas que dessem resposta 

aos problemas inerentes à população idosa. Face a este problema, criou-se o 

protocolo com o Centro Regional da Segurança Social e assim o Centro de Dia 

começou a exercer as suas funções em Junho de 1991. 

O sucesso deste acontecimento foi tão reconhecido, que a determinada 

altura não havia resposta para tanta procura, e como tal, criaram-se novas 

estruturas e instalações. Em 8 de Dezembro de 2003 foi inaugurado, pelo 

Ministro Bagão Félix e o Bispo Dom Armindo Lopes Coelho, as novas instalações 

Centro Social Paroquial Da Nossa Senhora do Amial, que só em Fevereiro de 

2004 entrou em funcionamento, e oferecendo serviços para doentes acamados 

e terminais. 

O CSPA preocupa-se com o bem-estar físico e social dos seus utentes e 

permite assim que, através de acordo com a FADEUP, alguns estagiários 

possam adquirir conhecimento e ao mesmo tempo demonstrar competência no 

âmbito do EF do longo percurso académico.  

O Centro Social Paroquial do Amial, relativamente à terceira idade, tem 

como objetivo uma resposta social que visa a promoção de qualidade de vida do 

idoso, contribuindo para a estabilidade ou retardamento do processo de 

envelhecimento, permitindo preservar e incentivar a relação familiar dos utentes 

e a manutenção das relações de proximidade com a comunidade. Como tal, a 

realização do meu estágio nesta instituição veio combater essas necessidades. 
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 O CSPA localiza-se na zona do Amial, que para além de ser bastante 

conhecida, por esse motivo, também é muito movimentada o que dificulta o 

estacionamento para a entrada e saída de utentes. 

 No acesso às instalações é sempre obrigatório o toque na campainha pois 

existe sempre um vigilante para controlar todas as entradas e saídas. À volta do 

edifício tem um pequeno espaço verde onde as pessoas podem caminhar e dar 

um passeio. As estruturas são constituídas por dois andares (0,1 e 2), em que o 

0 era formado por salas de convívio, reunião, cantina, casa de banho, enfermaria 

e um grande elevador para transportar os utentes; o 1 é constituído por uma 

enfermaria, uma casa de banho e quartos para os residentes do CSPA; e por 

último, o 2, constituído por uma casa de banho e uma sala, local onde se 

realizava a atividade física, como entre outras atividades visto ser a maior sala 

com predisposição para as diversas atividades e quantidades de utentes nas 

mesmas. Nessa mesma sala encontrava-se todo o material necessário para a 

prática de EF, era rodeada de janelas grandes, o que permitia uma grande 

claridade durante a atividade, e sobretudo tinha um telefone de emergência, com 

os respetivos números ao lado do mesmo indicados, pois a sala situava-se no 

último andar e daí este ponto positivo para qualquer emergência. 

 As condições deste espaço eram bastante boas, no entanto, o facto da 

aula decorrer na sala do piso 2, no último piso, distanciava os auxiliares dos 

utentes o que levava à interrupção constante das aulas para tratamentos 

higiénicos ou médicos. 
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4.1.2 Caracterização do Material 

  

 O CSPA apresentou alguma variedade no material existente. No entanto, 

face à quantidade de alunos a realizarem as aulas verificou-se a necessidade de 

existir mais material e, principalmente, em maior qualidade para que as aulas 

pudessem decorrer da melhor forma (tabela 3).  

 

Tabela 3- Material disponível no CSPA 

Inventário do Material 

Material Quantidade Bom estado Mau estado 

Arcos 12 12 0 

Bandas elásticas 14 0 14 

Bolas 7 3 5 

Cadeiras 40 40 0 

Colchões 24 24 0 

Coluna de som 1 1 0 

Halteres 38 38 0 

 

4.1.3 Caracterização dos Alunos 

 

A caracterização dos alunos foi realizada através de um questionário 

preenchido pelos alunos com o intuito de obter informações acerca de cada 

idoso. 

O grupo de indivíduos do CSPA foi constituído por 15 elementos, sendo que 

11 eram mulheres e 4 eram homens, ou seja, o género feminino representou 

73,33% e o masculino 26,67% (figura 1). 
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26,67

73,33

Género

Masculino Feminino

 Figura 1- Distribuição de géneros, em 

percentagens, da turma CSPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente às idades dos alunos, estas situaram-se entre os 65 e os 

93 anos, sendo que a média da turma foi de 76,6 anos. 

A nível das patologias houve uma grande incidência de doenças 

cardiovasculares, hipertensão arterial, osteoporose e diabetes mellitus tipo 2. 

Os idosos desta turma tinham bastantes dificuldades nas suas atividades de 

vida diária. A maior parte necessitava de ajuda  para se deslocar e eram pouco 

autónomos. No último ano 7 destes elementos sofreram quedas e afirmaram que 

foi após este acontecimento que começaram a necessitar de auxílio de marcha. 

 

4.1.4 1ª Avaliação de Aptidão Física dos Alunos do CSPA 

 

A avaliação da aptidão física dos alunos do CSPA foi realizada através da 

bateria de testes de Rikli e Jones. Os resultados obtidos foram posteriormente 

comparados com os padrões de desempenho já referenciados pelo modelo do 

teste. Desta forma, determinou-se a aptidão física dos alunos, o que contribuiu 

para a elaboração do planeamento de exercícios anual desta turma. 

Na tabela 4 estão representados os resultados obtidos da primeira 

avaliação de aptidão física na turma do CSPA, de cada indivíduo. 
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Tabela 4 -Valores da 1ª avaliação da bateria de testes de Rikli e Jones do CSPA 

 

 

 

Os valores que estão sombreados a cinzento-escuro indicam que não se 

encontram dentro dos valores de referência, ou seja, que necessitam de ser 

melhorados.  

Desta forma, analisando a referida tabela pode-se constatar que o grupo 

de indivíduos do CSPA tem baixos índices de força de membros inferiores e 

superiores, flexibilidade inferior, agilidade, flexibilidade do membro superior e de 

resistência aeróbia.  

Indivíduo 

(género)  

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado 

e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar e 

voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

Dois 

minutos 

step 

(rep) 

Peso 

(Kg) 

Altura 

(cm) 

Idade 

(anos) 

F1 12 14 -17 9,7 -20 40 67 155 74 

M2 11 15 -26 7,6 -26 38 79 167 68 

F3 11 13 -6 10,2 -23 62 74 154 66 

M4 15 11 -35 10,2 -30 70 62 155 84 

F5 8 14 0 32,3 -21 23 63 150 93 

M6 15 19 -2 9,7 -9 27 73 161 77 

F7 10 12 -20 9,8 -29 67 62 143 85 

F8 18 20 -2 8,9 -19 68 54 146 86 

F9 11 19 -23 14,2 -28 40 112 158 65 

F10 10 2 -10 20,5 -32 18 68 162 68 

F11 11 14 -15 8,5 -30 57 59 152 78 

F12 9 11 -17 11,7 -19 47 51 145 85 

F13 14 14 0 13,1 -29 49 56 144 74 

F14 12 11 -17 10,1 -21 54 63 142 68 

M15 10 6 -26 20,4 -28 53 62 164 78 
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No teste 1 (levantar e sentar na cadeira), 8 indivíduos estiveram dentro 

dos valores de referência tendo em conta o género e a idade e 7 indivíduos não 

realizaram o número de repetições recomendadas. No teste 2 (Flexão do 

antebraço), 11 indivíduos estiveram dentro do intervalo de referência e 4 

demonstraram índices mais baixos de força do membro superior. No teste 3 

(Sentado e alcançar), apenas 4 alunos conseguiram atingir ou ultrapassar o 

índice de referência para este teste. No teste 4 (sentar, caminhar e voltar a 

sentar) e no teste 5 (alcançar atras das costas), nenhum idoso conseguiu atingir 

os valores de referência recomendados. No teste 6 (2 min step), 13 alunos não 

conseguiram realizar no tempo previsto. Assim, contatou-se que a turma do 

CPSA precisava de trabalhar todas as capacidades da aptidão física. 

Tabela 5- Valores da 1ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e Jones, por médias e 
género. 

1ª 

Avaliação 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

Dois 

minutos 

step 

(rep) 

Idade 

Média da 

turma 

(anos) 

Média F 11,45 13,09 -13,90 13,55 -24,64 47,73 76,55 

Referencial 

F 
11 a 18 11 a 10 -1,9 a +4,5 7,6 a 5,0 -5,4 a +1,4 68 a 100 75-79 

Média M 12,75 12,75 -22,25 11,98 -23,25 47 76,75 

Referencial 

M 
13 a 20 13 a 20 -4,9 a +2,9 7,5 a 4,2 -9,9 a -1,2 73 a 109 75-79 

Média 

CSPA 

11,80 13,00 -14,40 13,13 -24,27 47,53 76,6 

 

Na tabela 5 procedeu-se a uma análise global da turma. Dividiu-se a turma 

por género e calculou-se a média de idades do género feminino (76,55 anos) e 

a média de idades do género masculino (76,75). Logo, tanto os indivíduos 

femininos como os masculinos desta turma se encontraram nos valores de 
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referência de idade dos 75-79 anos. De seguida, realizou-se a média dos valores 

dos testes tanto para o sexo feminino como para o masculino. 

Verificou-se que relativamente ao teste 1, os indivíduos do sexo feminino 

se encontraram dentro dos valores de referência (11,45 repetições), no entanto 

próximo do valor mais baixo (11 repetições). Em contrapartida, os indivíduos 

masculinos estiveram abaixo (12,75 repetições) do intervalo recomendado para 

a idade (13 a 20 repetições). 

No teste 2, os indivíduos do sexo feminino realizaram em média 13,09 

repetições de flexão do antebraço e por isso estavam dentro do intervalo (11 a 

19 repetições). Contudo, os indivíduos do género masculino não realizaram, em 

média, repetições suficientes para a média de idade (12,75 repetições). 

No teste 3, tanto os indivíduos do sexo feminino (-13,90 cm) como do sexo 

masculino (-22,25 cm), não se encontraram nos intervalos recomendados, 

demonstrando bastantes problemas ao nível da flexibilidade dos membros 

inferiores. 

Também no teste 4, ambos os sexos não realizaram, em média, o teste 

dentro do intervalo pretendido. 

No teste 5, tanto os indivíduos do sexo feminino (-24,64 cm) como do sexo 

masculino (23,25 cm), não conseguiram atingir valores favoráveis (-5,4 a +1,4 

cm), -9,9 a -1,2 cm, respetivamente), demonstrando por isso dificuldades da 

flexibilidade do membro superior. 

Relativamente ao teste de 2 min step, ambos os sexos não realizaram 

repetições suficientes e por isso a resistência aeróbia também se encontrou 

comprometida. 

Posteriormente, procedeu-se a uma análise geral da turma (última linha 

da tabela 5), para depois comparamos com o momento final. Assim, foi possível 

observar que a turma do CSPA se encontrou bastante limitada em todas as 

capacidades físicas, sendo por isso crucial planear um programa de exercício 

físico adequado e com todas as valências. 
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4.1.5 Justificação do Planeamento Anual do CSPA 

 

1 Força F C .E Força

2 Força F

3 Força Aeróbio

4 Força Aeróbio Força F Força Aeróbio Força F

5 C .E Força

6 Força Aeróbio Força F

7 Força F Força F

8 C .E Força Força F Força Aeróbio

9 Força F

10

11 C .E Força Força F C .E Força Força F

12 Força Aeróbio

13 C .E Força Força F

14 Força F Força F

15 Força Aeróbio C .E Força

16 Força F

17 C .E Força

18 Força Aeróbio Força F Força Aeróbio Força F

19

20 Força Aeróbio

21

22 C .E Força Força F Força Aeróbio

23 Força F

24

25 Força F

26 C .E Força

27 C .E Força

28

29 Força Aeróbio Força F C .E Força

30 Força F

31

Força

F

Aerobio

C.E

Feriado

    T.T

   SFT

Dinâmicas de grupo

Fim

Teste Tinetti

T.T

T.T

SFT -  Inicial

T.T

Senior Fitness Tests

Feriados Nacionais

Treino de força

Flexibilidade

Coordenação e Equilíbrio

Legenda

Treino Aeróbio

Dinâmicas de grupo

SFT -  Inicial

SFT -  Inicial

SFT -  Inicial

Feriado

Férias

de

Natal

Férias

de

Páscoa

Feriado

SFT

SFT

Maio Junho

Feriado

Feriado

Feriado

SFT - Final

SFT - Final

Férias

de

Natal

AbrilNovembro JaneiroDezembro Fevereiro Março

Reunião Geral

Figura 2- Planeamento Anual do CSPA 
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O planeamento anual da turma CSPA teve como base os resultados da 

primeira avaliação da bateria de testes SFT, em que a turma apresentou um 

défice grande em todas as capacidades mas fundamentalmente na força 

muscular e flexibilidade.  

Cada aula teve a duração de 50-60 minutos e estava dividida por duas 

capacidades. A distribuição das aulas nesta turma foi: 8 aulas dedicadas à 

bateria de testes Rikli e Jones, 46 aulas da capacidade força, 12 aulas da 

capacidade resistência aeróbia, 22 aulas da capacidade flexibilidade, 11 aulas 

da capacidade coordenação e equilíbrio, 2 aulas de dinâmica de grupo, e por 

fim, 3 aulas que se dedicaram ao teste Tinetti, teste este que foi realizado com o 

intuito de providenciar informação aos meus colegas de mestrado em atividade 

física para a terceira idade.  

Todas as capacidades foram distribuídas de forma semelhante com 

poucas alterações, à exceção, da capacidade força e flexibilidade, visto serem 

as capacidades com maior défice nesta turma. A importância de realizar com 

mais frequência a capacidade flexibilidade desta turma deve-se também ao fato 

da média de idades da turma ser bastante alta, pelo que se sabe também que a 

diminuição desta ao longo dos anos vai diminuindo e que por consequência traz 

implicações e problemas para a saúde.  

Bons índices de flexibilidade  estão diretamente relacionados com melhor 

qualidade e facilidade de movimento (Mazo et al., 2009). 

Com este programa de exercício físico, o objetivo principal foi tentar 

melhorar a agilidade dos movimentos tentando assim combater o sedentarismo 

e proporcionar todos os benefícios a nível da saúde e autonomia dos indivíduos. 

Relativamente à capacidade força, a turma mostrar índices muito baixos, 

por conseguinte, foi fundamental incluir esta capacidade físico no programa de 

treino. A prevenção da diminuição da força na terceira idade é fundamental, uma 

vez que está relacionada também com a prevenção de quedas e com a 

independência dos indivíduos nas AVDs (Mazo et al., 2009). 
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4.1.6 Avaliação Final de Aptidão Física dos Alunos do CSPA 

 

Tabela 6- Valores da 2ª avaliação da bateria de testes de Rikli e Jones do CSPA 

 

 

A tabela 6 apresenta os resultados obtidos na bateria de testes de SFT de 

cada indivíduo do CSPA na última avaliação. Os valores que estão sombreados 

a cinzento-escuro indicam que não se encontram dentro dos valores de 

referência.  

Indivíduo  

(género) 

Levantar 

e sentar 

na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado 

e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar e 

voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás 

das 

costas 

(cm) 

Dois 

minutos 

step 

(rep) 

Peso 

(kg) 

Altura 

(cm) 

Idade 

(anos) 

F1 14 17 -15 8,3 -17 45 66 155 74 

M2 15 21 -20 6,1 -20 41 78 167 68 

F3 14 17 -6 8,5 -18      63 71 154 66 

M4 17 15 -28 8,7 -22 70 62 155 84 

F5 12 18 0 26 -18 29 63 150 93 

M6 19 23 0 6,4 -7 29 73 161 77 

F7 15 17 -15 6,9 -20 69 62 143 85 

F8 22 25 0 6,1 -11 69 55 146 86 

F9 17 21 -18 11,5 -21 45 110 158 65 

F10 15 7 -6 16,1 -27 22 68 162 68 

F11 16 19 -6 6,3 -24 58 59 152 78 

F12 12 19 -10 9,7 -11 55 51 145 85 

F13 17 17 0 7,1 -20 53 54 144 74 

F14 16 15 -10 7,5 -18 59 60 142 68 

M15 14 9 -20 16,1 -21 59 61 164 78 
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Analisando a tabela 6 constata-se que, de uma maneira geral, os 

resultados obtidos nos seis testes por parte dos indivíduos do CSPA foram mais 

satisfatórios. 

 Os alunos melhoraram bastante a força dos membros inferiores, 

superiores e a agilidade. No teste de força dos membros superiores todos os 

alunos conseguiram atingir os valores de referência, no teste de força de 

membros inferiores sendo que  apenas dois indivíduos (F10 e M15) não 

conseguiram realizar repetições suficientes. Já no teste de agilidade (Sentar, 

caminhar e voltar a sentar), 9 dos 15 indivíduos conseguiram resultados 

satisfatórios. Contudo, como demonstraram os resultados, os nossos alunos 

continuaram a ter dificuldades na flexibilidade de membros superiores, inferiores 

e na capacidade cardiorrespiratória. 

 

Tabela 7- Valores da 2ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e Jones, por médias e 
géneros. 

 

 

Na tabela 7 procedeu-se a uma análise global dos resultados da 2ª 

avaliação da turma CSPA.  

2ª 

Avaliação 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

Dois 

minutos 

step 

(rep) 

Idade 

Média da 

turma 

(anos) 

Média F 15,45 17,45 -7,82 10,36 -16,64 51,55 76,55 

Referencial 

F 
11 a 18 11 a 10 -1,9 a +4,5 7,6 a 5,0 -5,4 a +1,4 68 a 100 75-79 

Média M 16,25 17 -17 9,33 -17,5 49,75 76,75 

Referencial 

M 
13 a 20 13 a 20 -4,9 a +2,9 7,5 a 4,2 -9,9 a -1,2 73 a 109 75-79 
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Realizou-se a média dos resultados dos testes, tanto para o sexo feminino 

como para o masculino, e ainda os resultados da média geral da turma para cada 

teste. 

Verificou-se que relativamente ao teste 1, tanto os indivíduos do sexo 

feminino como do sexo masculino, se encontraram dentro dos valores de 

referência (15,45 repetições e 16,25 repetições, respetivamente).  

No teste de flexão do antebraço, ambos os géneros conseguiram 

resultados satisfatórios na 2ª avaliação, as mulheres  conseguiram em média 

17,45 repetições e os homens 17 repetições. 

Relativamente aos testes 3 (Sentado e alcançar), 4 (Sentar, caminhar e 

voltar a sentar), 5 (Alcançar atrás das costas) e teste 6 (2 minutos step), os 

indivíduos de ambos os géneros apesar de terem melhorado as suas 

performances comparativamente à 1ª avaliação, não conseguiram, em média, 

atingir os resultados descritos nos valores de referência. 

 

 

Tabela 8- Comparação dos resultados da 1ª e 2ª avaliação da bateria de testes Rikli e Jones. 

 

 

Avaliação 

Final 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

2 minutos 

Step (rep) 

Média 1ª 

avaliação 
11,80 13,00 -14,40 13,13 -24,27 47,53 

Média 2ª 

avaliação 
15,67 17,33 -10,27 10,09 -18,33 51,07 

Dif. Média 

entre 1ªa e 

2ª 

+3,87 +4,33 +4.13 +3,04 +5,94 +3,54 

P ,001 ,001 ,002 ,001 ,001 ,001 
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Na tabela 8 estão apresentadas as médias dos resultados de cada teste 

na 1ª avaliação e na 2ª avaliação, no sentido de se  observar a evolução dos 

resultados. Nota-se portanto que na avaliação final da turma do CSPA, em 

média, todos os resultados dos testes sofreram alterações positivas e 

estatisticamente significativas (p<0,05). 

 Assim, após os nossos resultados mostram que o programa de exercício 

físico foi adequado induzindo melhorias estatisticamente significativas na aptidão 

física dos idosos. Todavia, é importante sublinhar que apesar de os resultados 

serem em média significativamente melhores, as competências agilidade, 

flexibilidade e capacidade cardiorrespiratória ainda se encontram aquém dos 

valores de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7 Reflexão do Planeamento Anual do CSPA 

 

De acordo com os resultados obtidos foi possível observar melhorias nas 

componentes da aptidão física dos idosos do CSPA. Todavia, após a avaliação 

final se continuasse a treinar a turma do CSPA optaria por realizar algumas 

alterações, não a nível da estrutura do programa de exercícios, mas 

provavelmente a nível do tempo despendido nos diversos exercícios. Assim e 

porque os valores de flexibilidade dos membros superiores e inferiores, apesar 

de terem melhorado se mantiveram bastante abaixo dos do referencial, 

adicionaria mais exercícios de flexibilidade e aumentaria o tempo de 

alongamento. Também julgo que seria importante privilegiar os exercícios de 

resistência aeróbia, mantendo os exercícios de reforço muscular.  
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4.2 Junta de Freguesia da Foz (JFF) 

4.2.1 Caracterização do Espaço 

 

No presente ano letivo 2015/2016, a Junta da Freguesia da Foz criou um 

projeto denominado “ Projeto Sénior Trajetórias” que consiste na dinamização 

de várias áeras, sendo uma delas, a atividade física, o que permitiu ser um dos 

locais do meu estágio. O espaço utilizado pela JFF para prática de EF situa-se 

ao lado da Universidade Católica do Porto, tendo este sido remodulado para 

novas instalações em prol deste projeto, visto que antes era um jardim de 

infância (S.João da Foz). 

 A entrada do edifício é por um portão elétrico, onde de seguida existe um 

pequeno parque de estacionamento e uma porta que dá acesso ao pátio antes 

de entrar nas instalações. O edifício é formado por uma casa de banho masculino 

e outra feminina, dispõe também de 3 salas, em que a maior se destina para a 

prática de EF, pois apresenta maior espaço, boa luminosidade e espaço para 

armazenar todo o material. Durante as aulas de EF existiu sempre um auxiliar 

disponível para qualquer ajuda/informação.  

Na sala onde decorreram as aulas existia um aquecedor (utilizado no 

inverno), cadeiras, todo o material disponível para a prática e ainda uma 

aparelhagem com colunas que permitiu realizar aulas mais dinâmicas com 

música. 

 Contudo, apesar de todas as estruturas se apresentarem em bom estado, 

muitas vezes o chão da sala continha muito pó, e por essa razão, muitas vezes, 

o plano de aula teve de ser alterado, caso os exercícios escolhidos fossem a 

realizar no chão. 

 

4.2.2 Caracterização do Material 

 

No Grupo da Junta de Freguesia da Foz, verificou-se que existia o material 

necessário e com qualidade para a realização das aulas. No entanto, julgamos 
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1,11

88,89

Género

que com uma maior variedade de material, as aulas poderiam ter maior 

dinamismo e diversidade de exercícios apresentados. 

 

Tabela 9- Material disponível na JFF 

 

 

 

 

4.2.3  Caracterização dos Alunos  

 

Nesta turma, na primeira aula, todos os alunos durante a apresentação 

tiveram que responder a um questionário visando sobretudo encontrar algum 

problema de saúde que pudesse impedir algum tipo de exercício. 

O grupo de indivíduos da JFF foi constituído por 9 elementos, sendo que 

8 eram do sexo feminino, correspondendo a 88,89%, e apenas 1 era do sexo 

masculino, correspondendo a 1,11% (figura 3). 

 

 

 

 

Inventário do Material 

Material Quantidade Bom estado Mau estado 

Aparelhagem 1 1 0 

Bolas 15 15 0 

Cadeiras 40 40 0 

Colchões 30 30 0 

Kit de Body Band Medium 38 38 0 

Cones 10 0 0 

Garrafas com areia 60 60 0 
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As idades dos alunos situaram-se os 62 e os 84 anos, sendo que a média 

da turma foi de 71,7 anos. 

A nível de patologias, nesta turma, existiu uma maior incidência de hipertensão 

arterial, sendo que 77,78% da turma afirmou que possuía.  

Os idosos desta turma, para além de ter uma média de idades bastante 

baixa, não apresentam qualquer dificuldade na sua locomoção e não 

necessitaram de qualquer auxílio para as suas tarefas do quotidiano. 

 

 

4.2.4 1ª Avaliação de Aptidão Física dos Alunos da JFF 

 

A avaliação da aptidão física dos alunos da JFF foi realizada através da 

bateria de testes de Rikli e Jones. Os resultados obtidos foram posteriormente 

comparados com os padrões de desempenho já referenciados pelo modelo do 

teste. Desta forma, determinou-se a aptidão física dos alunos, o que contribui 

para a elaboração do planeamento de exercícios anual desta turma. 

Na tabela 10 estão representados os resultados obtidos da primeira 

avaliação de aptidão física na turma do CSPA, de cada indivíduo. Os valores que 

estão sombreados a cinzento-escuro não se encontram dentro dos valores de 

referência, ou seja, necessitam de ser melhorados.  

 

 



44 
 

Tabela 10 - Valores da 1ª avaliação de bateria de testes Rikli e Jones (2002) da JFF 

 

 

Analisando a tabela pode-se verificar que o grupo de indivíduos da JFF 

tem bons índices de capacidade física, uma vez que apenas no teste 3 (Sentado 

e alcançar) e no teste 5 (Alcançar atrás das costas) existiram indivíduos abaixo 

dos valores de referência para o género e idade. 

Apesar dos bons resultados, a performance pode sempre ser 

aperfeiçoada e realizada com uma melhor qualidade de movimento e por isso, 

um programa de exercícios adequado a esta turma com certeza ajudará no dia-

a-dia dos indivíduos. 

 

Indivíduo 

(género) 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar e 

voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás 

das 

costas 

(cm) 

 

Dois 

minutos 

step 

(rep) 

 

Peso 

(kg) 

Altura 

(cm) 
Idade 

M1 16 18 -14 5,9 -38 98 62 162 84 

F2 17 17 0 5,3 -4 83 62 151 70 

F3 17 16 0 6,1 +1 78 53 162 68 

F4 15 18 1 5,6 0 87 60 157 60 

F5 15 14 1 6,0 -14 75 79 154 70 

F6 21 13 -1 5,8 -15 78 51 143 83 

F7 17 17 3 5,1 0 86 65 162 73 

F8 21 23 0 5,1 0 86 63 155 75 

F9 21 17 2 5,2 2 87 53 159 62 
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Tabela 11- Valores da 1ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e Jones, por médias e 
género. 

 

 

Na tabela 11 procedeu-se a uma análise global da turma. Dividiu-se a 

turma por géneros e realizou-se a média de idades do género feminino (70,13 

anos) e a média de idades do género masculino (84 anos). Os indivíduos do sexo 

feminino encontraram-se no intervalo de idades dos 70-74 anos do referencial 

do teste RJ. Pelo contrário, o único indivíduo do sexo masculino encontrou-se no 

intervalo dos 80-84 anos do referencial.  

Realizou-se a média dos valores dos testes tanto para o sexo feminino 

como para o masculino. 

Em todos os testes, os indivíduos do sexo feminino, detiveram em média 

valores satisfatórios relativamente ao referencial e consoante a média de idades. 

Contudo, a média do sexo masculino foi realizada apenas com o único indivíduo 

existente que apresentou  no teste de flexibilidade dos membros inferiores 

(Sentado e alcançar) e no teste de flexibilidade dos membros superiores 

(Alcançar atrás das costas) valores mais baixos comparativamente aos valores 

normativos  (-14 e -38 cm, respetivamente vs. -6,2 e -10,5 cm respetivamente). 

1ª 

Avaliação 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

Dois 

minutos 

step 

(rep) 

Idade 

Média da 

turma 

(anos) 

Média F 18 16,88 0,75 5,52 -3,75 82,5 70,13 

Referencial 

F 
11 a 19 11 a 20 -1,7 a +4,6 7,3 a 4,6 -4,9 a +1,6 68 a 101 70-74 

Média M 16 18 -14 5,9 -38 98 84 

Referencial 

M 
9 a 17 12 a 21 -6,2 a +2,3 7,9 a 4,8 -10,5 a 1,1 71 a 103 80-84 

Média JFF 17,78 17,00 -0,89 5,57 -7,56 84,22 71,7  
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Procedeu-se a uma análise geral da turma (última linha da tabela 11), 

podendo ser observado que, em média, os resultados obtidos em todos os 

testes, estiveram dentro dos valores de referência para a média de idades de 

71,7 anos. 
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4.2.5 Justificação do Planeamento Anual da JJF 

 

O planeamento anual da turma da JFF teve por base os resultados da 

bateria de testes Rikli e Jones, não existindo nenhum défice face às capacidades 

gerais a trabalhar.  

Considerando que a força muscular é um dos componentes fundamentais 

para uma boa aptidão física, a organização das capacidades foram distribuídas 

da seguinte forma: 23 aulas para treino de força, 16 aulas para treino de 

resistência aeróbio,19 aulas para treino funcional, 24 aulas para treino de 

coordenação e equilíbrio, 11 treino de flexibilidade, 2 aulas de dinâmica de grupo 

1 Força Aeróbio

2 Força Aeróbio Força T.F

3 Força Aeróbio C.E T.F C.E F

4 C.E T.F

5 Força Aeróbio C.E F Força T.F

6

7 C.E T.F Força Aeróbio C.E F

8 Força Aeróbio

9 Força Aeróbio

10 C.E T.F C.E T.F C.E F

11 C.E T.F

12 Força Aeróbio C.E F Força Aeróbio

13

14 C.E T.F Força T.F C.E F

15 Força Aeróbio Força Aeróbio

16 Força T.F

17 C.E T.F C.E T.F C.E F

18

19 Força Aeróbio C.E F Força T.F

20

21 C.E T.F Força Aeróbio

22

23 Força Aeróbio

24 C.E F

25 C.E T.F

26 Força Aeróbio C.E F Força Aeróbio

27

28 C.E T.F Força T.F

29 C.E F

30

31 Força T.F C.E F

Força

T.F

Aerobio

C.E

Feriado

       F                                        Treino de Flexibilidade

    T.T Teste Tinetti

SFT

Novembro JaneiroDezembro Fevereiro Março

Feriado

Férias

de

Natal

Abril

Férias

de

Páscoa

Maio Junho

Feriado

Feriado

Feriado

SFT

Feriados Nacionais

SFT - Final

Fim

SFT

SFT - Final

Dinâmicas de grupo

Treino de força

Treino Funcional

Coordenação e Equilíbrio

Legenda

Treino Aeróbio

SFT -  Inicial

T.T

T.T

T.T

Senior Fitness Tests

SFT -  Inicial

2 minutos step

SFT -  Inicial

Reunião Geral

Dinâmicas de grupo

Feriado

Férias

de

Natal

Figura 4- Planeamento Anual da Turma da JFF 
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e 8 aulas para os testes da bateria Rikli e Jones. Todas as capacidades foram 

distribuídas de forma semelhante, à exceção, da flexibilidade, visto que em todas 

as aulas, os 10 minutos finais foram dedicados aos alongamentos nos quais está 

inserida a mesma, e daí optar pelo aumento de aulas na distribuição das 

restantes capacidades. 

4.2.6 Avaliação Final de Aptidão Física dos Alunos da JFF 

 

Tabela 12 - Valores da 2ª avaliação de bateria de testes Rikli e Jones da JFF 

 

A tabela 12 apresenta os resultados obtidos na bateria de testes de Rikli 

e Jones de cada indivíduo da JFF na última avaliação. Os valores que estão 

sombreados a cinzento-escuro não se encontram dentro dos valores de 

referência. Constata-se que, apesar de os resultados obtidos na 1ª avaliação 

terem sido bastante bons, na 2ª avaliação houve melhorias nos resultados. 

O indivíduo M1, apesar de continuar a obter resultados no testes 3 e 5 

abaixo dos valores referenciados, melhorou 4 cm no teste Sentado e alcançar (-

14 cm na 1ª avaliação e -10 cm na 2ª avaliação) e 11 cm no teste Alcançar atrás 

 

Indivíduo 

(género) 

Levantar 

e sentar 

na 

cadeira 

Flexão do 

antebraço 

Sentado 

e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás 

das 

costas 

(cm) 

 

Dois 

minutos 

step 

 

Peso 

(kg) 

Altura 

(cm) 
Idade 

M1 20 22 -10 5,2 -27 116 68 162 84 

F2 23 24 0 4,0 -3 102 65 150 70 

F3 20 19 0 4,8 1 94 55 160 68 

F4 21 22 2 4,4 2 108 60 156 60 

F5 21 18 1 5,0 -9 92 78 153 70 

F6 24 17 1 4,5 -13 90 53 142 83 

F7 21 22 5 4,3 0 110 66 162 73 

F8 23 24 6 4,5 1 111 65 153 75 

F9 26 23 5 4,0 6 114 50 158 62 
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das costas (-38 cm na 1ª avaliação e -27 cm na 2ª avaliação). Também os 

indivíduos F5 e F6 progrediram no teste Alcançar atrás das costas. Sendo que o 

F5 na 1ª avaliação obteve -14 cm e na 2ª avaliação -9 cm e o F6 na 1ª avaliação 

obteve -15 cm e na avaliação final -13 cm. Assim, apesar de continuarem abaixo 

dos valores de referência, aperfeiçoaram as suas performances.   

 

Tabela 13- Valores da 2ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e Jones, por médias e 
género. 

 

Na tabela 13 procedeu-se a uma análise global dos resultados da 2ª 

avaliação da turma da JFF. Realizou-se a média dos resultados dos testes tanto 

para o sexo feminino como para o masculino e ainda os resultados da média 

geral da turma para cada teste. 

Verificou-se que os indivíduos do sexo feminino obtiveram novamente 

valores satisfatórios em todos os testes, sendo que alguns valores ultrapassaram 

os valores de referência, como é o caso dos testes 1,2 e 6, o que significa que 

estas idosas estavam a um nível “muito bom” no referencial do teste na força dos 

membros inferiores, superiores e capacidade cardiorrespiratória para a idade. 

Quanto à média do sexo masculino, relembro que apenas foi realizada a 

um indivíduo e por isso, os valores dos testes de flexibilidade apesar de terem 

2ª 

Avaliação 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

Dois 

minutos 

step 

(rep) 

Idade 

Média da 

turma 

(anos) 

Média F 22,38 21,13 2,5 4,44 -1,88 102,63 70,13 

Referencial 

F 
11 a 19 11 a 20 -1,7 a +4,6 7,3 a 4,6 -4,9 a +1,6 68 a 101 70-74 

Média M 20 22 -10 5,2 -27 116 84 

Referencial 

M 
9 a 17 12 a 21 -6,2 a +2,3 7,9 a 4,8 -10,5 a 1,1 71 a 103 80-84 



50 
 

progredido, ainda se encontraram aquém dos referenciais. Contudo, nos 

restantes testes o idoso  superou os referenciais, como é o caso dos testes de 

força dos membros inferiores, superiores e capacidade cardiorrespiratória. 

 

 

 

 

Tabela 14- Comparação da 1ª e 2ª avaliação da bateria de testes Rikli e Jones 

 

 

Na tabela 14 esta apresentada a comparação  das médias dos resultados 

de cada teste na 1ª avaliação e na 2ª avaliação da turma da JFF. Foi possível 

observar que, em média, todos os resultados dos testes sofreram alterações 

positivas e estatisticamente significativas (p<0,05) na avaliação final da turma da 

JFF. 

 Assim, o programa de exercício físico por nós implementado foi eficaz e 

adequado, demonstrando os idosos ainda melhores resultados do que na 1ª 

avaliação, sendo que, em média, a turma obteve em todos os testes valores 

satisfatórios em relação ao referencial. 

 

Avaliação 

Final 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

2 minutos 

Step (rep) 

Média 1ª 

avaliação 
17,78 17,00 -0,89 5,57 -7,56 84,22 

Média 2ª 

avaliação 
22,11 21,22 1,11 4,52 -4,67 104,11 

Dif. Média 

entre 1ªa e 

2ª 

4,33 4,22 0,22 1,05 2,89 19,89 

P value 
,007 ,007 ,027 ,007 ,018 ,008 
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4.2.7 Reflexão do Planeamento Anual 

 

O programa foi ajustado e eficaz na melhoria dos valores de aptidão física 

e funcional dos idosos da JFF. Assim, após a avaliação final se continuasse a 

treinar esta turma, optaria por manter o programa de treino que defini, uma vez 

que os resultados foram extremamente favoráveis e, possivelmente, se este 

programa se mantivesse até aos 12 meses, os indivíduos M1 e F5 e F6 iriam 

conseguir obter os resultados pretendidos na flexibilidade dos membros 

superiores e inferiores. 

 

 

4.3 Grupo Manutenção da FADEUP (GMF) 

4.3.1 Caracterização do Espaço 

 

O Grupo de Manutenção da FADEUP pertence ao projeto “Mais ativos, 

mais vividos” cuja finalidade é dinamizar e promover sessões de EF na terceira 

idade.  

As aulas de EF foram lecionadas nas instalações da FADEUP, 

nomeadamente, no pavilhão de atividades rítmicas. Este pavilhão possui 

excelentes condições de espaço, sistema de som e iluminação. Para além disso, 

perto do pavilhão existem dois balneários, um para o sexo masculino e outro 

para o sexo feminino, onde os alunos podiam mudar de roupar e tomar banho, 

antes e depois das aulas. 

 

4.3.2 Caracterização do Material 

 

Relativamente ao material (tabela 15), de todas as intituições em que 

estagiei, de facto, a FADEUP apresenta as melhores condições, tanto a nível 

quantitativo como qualitativo. Acresce também a vantagem de existir um carrinho 

que possibilita o transporte de todo o material necessário. 
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Inventário do Material 

Material Quantidade Bom estado Bom estado 

Aparelhagem 1 1 0 

Arcos 24 24 0 

Bandas elásticas 32 31 1 

Bastões 23 23 0 

Bolas vermelhas 6 6 0 

Caneleiras Vermelhas 7 7 0 

Caneleiras Azuis 29 29 0 

Colchões 28 28 0 

Coletes Azuis 4 4 0 

Coletes Amarelos 5 5 0 

Coletes Verdes 4 4 0 

Coletes Rosa 5 5 0 

Cordas 14 13 1 

Fit Ball (em caixas) 3 3 0 

Kit de Boccia 1 1 0 

Kit de Escalada 1 1 0 

Kit de Lançamento 1 1 0 
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Tabela 15- Material disponível no GMF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16- Material disponível no Pavilhão de Atividades Rítmicas 

 

 

Kit Rikli & Jones 1 1 0 

Plataformas 15 15 0 

Pratos 6 6 0 

Raquetes de Badminton 28 28 0 

Step´s 22 22 0 

Volantes 18 18 0 

Inventário do Material 

Material Quantidade Bom estado Bom estado 

Alvos de Parede 12 12 0 

Aparelhagem 1 1 0 

Bancos Suecos 2 2 0 

Colchões 27 27 0 

Fitball 24 19 5 
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78,57

21,43

Género

Masculino Feminino

Figura 5- Distribuição de géneros, em 

percentagens, da turma da GMF. 

4.3.3 Caracterização dos Alunos 

 

O questionário anamnese foi preenchido nesta turma, na primeira aula, 

tendo o objetivo de traçar um perfil clinico e criar uma relação com a atividade 

física posterior. 

O grupo de indivíduos da GMF foi constituído por 14 elementos, sendo 

que 11 sexo feminino, correspondendo a 78,57%, e 3 do sexo masculino, 

correspondendo assim a 21,43% (figura 5). 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Relativamente às idades dos alunos, estas foram compreendidas entre os 

67 e os 89 anos, sendo que a média da turma foi de 76,14 anos. 

A nível de patologias, nesta turma, houve uma maior incidência nos 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial e artroses.  

Os idosos desta turma apresentaram-se autónomos na sua locomoção, à 

exceção de um aluno que necessita de auxílio, bengala, para longos percursos. 

Também 3 pessoas nesta turma tiveram quedas anteriores, mas afirmam que 

posteriormente às mesmas não necessitaram de auxílio para a sua locomoção. 

 

4.3.4 1ª Avaliação de Aptidão Física dos Alunos do GMF 

 

A tabela 17 apresenta os valores dos resultados obtidos após a 1ª 

avaliação dos testes da bateria Rikli e Jones da turma do GMF. Os valores que 
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estão sombreados a cinzento-escuro indicam que não se encontram dentro dos 

valores de referência, ou seja, que necessitam de ser melhorados 

 

Tabela 17- Valores da 1ª avaliação de aptidão física da bateria de testes de Rikli e Jones. 

Indivíduos 

(género) 

 

 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

6min 

andar (m) 

Altura 

(cm) 

Peso 

(kg) 

Idades 

(anos) 

M1 21 22 3 5,01 -31 585 158 88,2 79 

F2 16 16 0 5,50 -13 525 157 58 67 

M2 21 21 -7 5,01 -10 550 170 95 68 

F4 21 17 -4 5,07 -21 500 163 90,5 80 

F5 16 20 +3 5,08 -12 525 161 58 77 

F6 17 14 0 6,78 -36 440 152 66,5 76 

M7 15 14 -17 9,01 -26 500 164 68 79 

F8 16 18 -21 6,06 -25 440 167 69 76 

F9 17 21 0 6,80 -10 420 159 60 89 

F10 12 16 -18 7,3 -9 450 147 52 72 

F11 17 17 -25 7,9 -28 370 147 71 75 

F12 19 21 0 5,02 -10 525 156 54 84 

F13 17 22 -11 6,07 -37 525 157 68 72 

F14 18 23 4 6,53 -2 500 150 68,5 72 

 

 

 

Desta forma, analisando a referida tabela pode-se constatar que o grupo 

de indivíduos do GMF teve baixos índices nos testes 3 e 5, referentes à 
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capacidade flexibilidade. No teste 3 (sentado e alcançar), 7 indivíduos não 

realizaram o número repetições recomendadas e no teste 5 (alcançar atrás das 

costas) apenas 1 aluna do sexo feminino esteve dentro dos valores indicados, e 

os restantes 13 alunos mostraram enormes dificuldades. No teste 4 (sentar, 

caminhar e voltar a sentar), apenas 3 alunos não realizaram o tempo ideal 

estipulado pelos dados de referência. No teste 6 (6 minutos andar), apenas 1 

aluno não conseguiu estar entre os valores de referência. No fim desta 1ª 

avaliação da turma do GMF, podemos concluir que a capacidade flexibilidade 

tem de ser trabalhada para colmatar estes resultados. 

 
Tabela 18- Valores da 1ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e Jones, por médias e 
género 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª 

Avaliação 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

6 minutos 

andar 

(m) 

Idade 

Média da 

turma 

(anos) 

Média F 16,9 18,63 -6,55 6,19 -18,45 474,55 76,36 

Referencial 

F 
10 a 19 10 a 19 -4 a +9 7,6 a 4,9 -5,5 a +1,4 413 a 606 75-79 

Média M 16 18 -14 5,9 -38 98 75,33 

Referencial 

M 
10 a 19 12 a 21 -2 a +4,5 7,5 a 4,2 -9,9 a -1,2 449 a 662 75-79 

Média GMF 17,36 18,71 -6,64 6,22 -19,29 489,64 76,14 
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Na tabela 18 procedeu-se a uma análise global da turma. Dividiu-se a 

turma por géneros e realizou-se a média de idades do género feminino (76,36 

anos) e a média de idades do género masculino (75,33 anos). Os indivíduos do 

sexo feminino e também sexo masculino encontraram-se no intervalo de idades 

entre 75-79 anos do referencial do teste RJ. Realizou-se a média dos valores 

dos testes tanto para o sexo feminino como para o masculino. 

A média dos indivíduos do sexo feminino nos testes “sentado e alcançar” 

e “alcançar atrás das costas”, referentes à flexibilidade, encontram-se abaixo dos 

valores de referência. Coincidentemente, aconteceu exatamente o mesmo 

relativamente aos resultados da média dos indivíduos do sexo masculino, em 

que, nesses mesmo testes, ficaram abaixo dos valores de referência. 

A análise geral da turma, podemos verificar que  em todos os testes para 

a média de idade de 76,16, pertencente ao intervalo de idades 75-79, apenas os 

resultados dos testes “sentado e alcançar” e “alcançar atrás das costas” não se 

encontraram nos valores de referência da bateria de testes de RJ. 
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4.3.5 Justificação do Planeamento Anual do GMF 

 

 

 O planeamento anual da turma do GMF teve por base os resultados dos 

testes da bateria Rikli e Jones. Tal como o nome indica, Grupo de Manutenção 

da FADEUP, pertencente ao programa realizado pela própria instituição, “Mais 

ativos, mais vividos” tem como objetivo a melhorar ou pelo menos manter as 

suas capacidades físicas.  

A distribuição do planeamento anual desta turma foi realizada da seguinte 

forma: 16 aulas de treino de força, 15 aulas de treino de resistência aeróbia, 14 

1 C.E NME

2 Aeróbio NME Aeróbio NME

3 Aeróbio NME Força NME

4 Força NME Força NME Força NME

5 C.E NME

6 C.E NME

7 Força NME Aeróbio NME Aeróbio NME Aeróbio NME

8 Aeróbio NME

9 Força NME Força NME

10 Aeróbio NME C.E NME

11 C.E NME C.E NME C.E NME

12 Aeróbio NME

13 Aeróbio NME

14 Força NME Força NME Força NME Força NME

15

16 C.E NME C.E NME

17 Aeróbio NME Aeróbio NME

18 Aeróbio NME Aeróbio NME

19 Força NME

20

21 C.E NME C.E NME

22 Força NME

23 Aeróbio NME

24

25 Força NME Aeróbio NME

26 C.E NME

27

28 Aeróbio NME Força NME

29 C.E NME

30 Força NME

31 C.E NME

Força

NME

Aerobio

C.E

Feriado

    T.T

   SFT

Férias

de

Natal

AbrilNovembro Janeiro Fevereiro Março Maio Junho

Feriado

Feriado

Feriado

Feriado

Férias

de

Natal

Férias

de

Páscoa

Feriado

Reunião Geral

6 minuts test

Dinâmicas de grupo

SFT -  Inicial

SFT -  Inicial

SFT -  Inicial

Treino de força

Nine Matrices Exercises

Coordenação e Equilíbrio

Legenda

Treino Aeróbio

T.T

T.T

T.T

Senior Fitness Tests

SFT

SFT

Feriados Nacionais

SFT - Final

SFT - Final

Dinâmicas de grupo

Fim

Teste Tinetti

Figura 6- Planeamento Anual da Turma do GMF 
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aula de treino de coordenação e equilíbrio, 2 aulas de dinâmicas de grupo, e por 

fim 8 aulas destinadas à realização dos testes da bateria Rikli e Jones. 

Para além disso, todas as aulas nos últimos 30 minutos foram dedicadas 

ao programa de exercícios denominado “Nine Matrices Exercises” com o intuito 

de fornecer a base de resultados a um colega de doutoramento. Nesta turma, a 

capacidade flexibilidade foi realizada e trabalhada através do treino Nine 

Matrices Exercices. 

O programa de Nine Matrices Exercise (Anexo 2) foi criado com objetivo 

de desenvolver um programa com nove exercícios principais que visam 

promover a cognição e a aptidão física, em particular, o equilíbrio e coordenação 

na terceira idade. Nas aulas do grupo de manutenção, este treino foi realizado 

durante nos últimos 20-30 minutos de cada aula. Este treino foi desenvolvido 

num tapete com 9 quadrados (3x3) seriados ordenadamente de 1 a 9, em que 

posteriormente foram elaboradas sequências de referência visando o trabalho 

cognitivo de cada aluno. Cada sequência foi diferente e começou do menos 

complexo para o mais complexo. O professor demonstrou as primeiras vezes e 

de seguida os alunos através da memória repetiram. 

Tal como referido, este programa também desenvolveu uma parte de 

flexibilidade ligada aos alongamentos, daí ser realizado no fim da aula. O tapete 

numerado permitiu realizar diferentes posições de flexibilidade focando as 

principais articulações implicadas no dia a dia dos idosos. Este treino tem a 

vantagem de ser rapidamente adaptado para o trabalho de qualquer capacidade 

física, sendo que está sempre presente a parte cognitiva que é essencial  para 

o estudo 
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4.3.6 Avaliação Final de Aptidão Física dos Alunos do GMF 

 

A tabela 19 apresenta os resultados obtidos na bateria de testes de Rikli 

e Jones de cada indivíduo do GMF na última avaliação. Os valores que estão 

sombreados a cinzento-escuro não se encontram dentro dos valores de 

referência.  

 

Tabela 19- Valores da 2ª avaliação de aptidão física da bateria de testes de Rikli e Jones. 

Indivíduo 

(género) 

 

 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

6minutos 

(m) 

Altura 

(cm) 

Peso 

(kg) 

Idades 

(anos) 

M1 25 24 +3 4,52 -27 585 158 88,2 79 

F2 20 20 1 5,12 -9 567 157 58 67 

M2 25 25 -1 4,89 -6 560 170 95 68 

F4 21 20 0 4,88 -20 503 163 90,5 80 

F5 19 21 +3 5,0 -10 526 161 58 77 

F6 21 19 0 6,17 -28 500 152 66,5 76 

M7 19 17 -15 8,12 -19 500 164 68 79 

F8 18 19 -15 5,12 -19 490 167 69 76 

F9 18 25 +1 6,0 -5 429 159 60 89 

F10 15 19 -14 6,12 0 501 147 52 72 

F11 18 22 -22 7,0 -27 410 147 71 75 

F12 23 25 +2 4,44 -9 525 156 54 84 

F13 21 24 -7 5,10 -30 527 157 68 72 

F14 22 24 +4 6,14 +1 502 150 68,5 72 
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Desde a 1ª avaliação para a 2ª, felizmente, existiram melhorias, no 

entanto, nem todos os resultados que não se encontravam nos valores de 

referências conseguiram evoluir que chegue, de modo a conseguirem estar entre 

esses mesmos valores. 

No teste “ sentado e alcançar”, os alunos F2 e M4 apresentaram 

resultados positivos e face às suas evoluções conseguiram nesta última 

avaliação estar dentro dos valores de referência. 

No teste “sentar, caminhar e voltar a sentar”, o indivíduo M7 apesar de ter 

evoluído quase 1 segundo, ainda não foi suficiente para estar incluído nos 

valores de referência. 

Relativamente ao teste “alcançar atrás das costas”, a turma continuou 

com graves dificuldades, apresentando resultados negativos. Apesar das 

evoluções conseguidas apenas o indivíduo F10 conseguiu evoluir de modo a 

estar dentro dos valores de referência.   

Por fim, no teste de 6 minutos a andar, a turma apresentou evolução 

positiva. No entanto, o único aluno, F11, que não se encontrou dentro da média 

de valores, apesar da sua evolução de 40 metros, ainda não foi suficiente para 

estar nos valores de referência da bateria de testes SFT. 

Nota-se portanto que a maioria dos alunos, apesar das evoluções que 

conseguiram, manteve dificuldades nos testes de flexibilidade. 
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Tabela 20- Valores da 2ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e Jones, por médias e 
género. 

 

 

 

 

 

Na tabela 20 procedeu-se a uma análise global dos resultados da 2ª 

avaliação da turma do GMF.  

Tanto a média dos indivíduos do sexo feminino como a do sexo masculino 

apesar das evoluções, nos mesmos testes 3 e 5, referentes à capacidade 

flexibilidade, respetivamente, “sentado e alcançar” e ”alcançar atrás das costas” 

não se encontrou nos valores de referência. No entanto, note-se que nos testes 

1 e 2, as médias dos mesmos tanto femininas como masculinas encontram-se 

acima da média, o que é bastante importante.  

Concluímos assim que apesar das evoluções, nos testes ligados à 

flexibilidade a turma continuou com resultados abaixo dos valores normativos 

definidos por Rikli e Jones. 

2ª 

Avaliação 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

6 minutos 

(m) 

Idade 

Média da 

turma 

(anos) 

Média F 19,64 21,64 -4,27 5,55 -14,18 498,18 76,36 

Referencial 

F 
10 a 19 10 a 19 -4 a +9 7,6 a 4,9 -5,5 a +1,4 413 a 606 75-79 

Média M 23 22 -4,33 5,84 -17,33 548,33 75,33 

Referencial 

M 
10 a 19 12 a 21 -2 a +4,5 7,5 a 4,2 -9,9 a -1,2 449 a 662 75-79 

Média 

GMF 

20,36 21,71 -4,29 5,62 -14,86 508,93 76,14 
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Tabela 21- Comparação da 1ª e 2ª avaliação da bateria de testes de Rikli e Jones. 

 

 

Na tabela 21 estão apresentados as médias dos resultados de cada teste 

na 1ª avaliação e na 2ª avaliação da turma da GMF. Em média, todos os 

resultados dos testes sofreram alterações positivas e estatisticamente 

significativas (p<0,05) após treino. Em todos os testes podemos verificar através 

das diferenças de média, que a turma teve sempre evolução positiva. 

Assim, os indivíduos demonstraram ainda melhores resultados do que na 

1ª avaliação na bateria de testes de Rikli e Jones, sendo que, em média, a turma 

só não esteve dentro dos valores de referência nos testes referentes à 

flexibilidade, teste 3 e 5. 

 

4.3.7 Reflexão do Planeamento Anual 

 

Após a avaliação final se continuasse a treinar a turma do GMF optaria por 

realizar algumas alterações, não a nível da estrutura do programa de exercícios, 

mas provavelmente a nível do tempo despendido nos diversos exercícios. Após 

Avaliação 

Final 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

6 

minutos 

andar 

(m) 

Média 1ª 

avaliação 
17,36 18,71 -6,64 6,22 -19,29 489,64 

Média 2ª 

avaliação 
20,36 21,71 -4,29 5,62 -14,86 508,93 

Dif. Média 

entre 1ªa e 2ª 
3,00 3,00 2,35 0,60 4,43 19,29 

P value 
,001 ,001 ,005 ,001 ,001 ,003 
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a análise dos resultados nas tabelas anteriores, a capacidade flexibilidade foi de 

fato a que apresentou piores resultados. Posto isto, seria importante ter 

aumentado a carga semanal dedicada ao trabalho específico de  flexibilidade. 

 

 

4.4 Grupo de Musculação da FADEUP (GMUF) 

 

4.4.1 Caracterização do Espaço 

 

O Grupo de Musculação da FADEUP, está inserido no projeto  “Mais 

ativos, mais vividos” cuja finalidade é dinamizar e promover o EF na terceira 

idade.  

As aulas de musculação para a terceira idade foram lecionadas nas 

instalações da FADEUP, nomeadamente, no pavilhão de musculação. Este 

pavilhão possui excelentes condições de sistema de som, iluminação e tamanho 

espacial que são fundamentais para as aulas. Para além disso, próximo do 

pavilhão existem dois balneários, um para o sexo masculino e outro para o sexo 

feminino. 

 

 

4.4.2 Caracterização do Material 

 

Relativamente ao material, tanto no grupo de mantuenção como este 

grupo de musculação partilharam do mesmo material , visto que frequentaram 

as aulas na mesma instuitição e em locais bastantes próximos de acesso a todo 

o material. Acresce nesta turma, a existência de máquinas de resistencia variável 

e que apesar da sua tecnologia não ser a mais avançada, se apresentam em 

boas condições de uso (tabela 22-27). 
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Tabela 22- Material disponível na arrecadação da FADEUP 

Inventário do Material 

Material Quantidade Bom estado Bom estado 

Aparelhagem 1 1 0 

Arcos 24 24 0 

Bandas elásticas 32 31 1 

Bastões 23 23 0 

Bolas vermelhas 6 6 0 

Caneleiras Vermelhas 7 7 0 

Caneleiras Azuis 29 29 0 

Colchões 28 28 0 

Coletes Azuis 4 4 0 

Coletes Amarelos 5 5 0 

Coletes Verdes 4 4 0 

Coletes Rosa 5 5 0 

Cordas 14 13 1 

Fit Ball (em caixas) 3 3 0 

Kit de Boccia 1 1 0 

Kit de Escalada 1 1 0 

Kit de Lançamento 1 1 0 

Kit Rikli & Jones 1 1 0 

Plataformas 15 15 0 

Pratos 6 6 0 

Raquetes de Badminton 28 28 0 

Step´s 22 22 0 

Volantes 18 18 0 

 

 

Tabela 23- Máquinas de musculação disponíveis nas aulas de musculação 

Máquinas de Musculação Trabalho Muscular 

Abdominal Reto Abdominal 

Bench Press & Supino Tricípite; Deltoide; Pequeno e grande peitoral; Coracobraquial 

Cadeira Adutora/Abdutora Tensor da Fáscia Láctea; Grande Glúteo; Eretor da Coluna 

Chin Up/ Dip Bicípite Braquial; Tricípite; Deltoide; 

Abdominais; pequeno e Grande glúteo 

Coumpounding Rowing Bicípite Braquial; Tricípite; deltoide; Trapézio; Romboides 
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Four-Way-Neck Pescoço 

Lateral Raise Deltoide/Trapézio 

Leg Curl Isquiotibiais 

Leg Extension Quadricípite 

Leg Press Quadricípite; Grande Glúteo 

Lower Back Lombares; Eretores da coluna 

Multi Biceps Bicípite Braquial 

Multi Triceps Tricípite 

Overhead Press Tricípite; Deltoide; Trapézio 

Rotary Torso Oblíquo Interno e externo 

Torso Arm Bicípite Braquial; Tricípite; abdominais; Pequeno e Grande 

Peitoral 

Women’s Double Chest Tricípite; Deltoide; Pequeno e grande peitoral; Coracobraquial 

Women’s Super Pullover Tricípite; Pequeno e grande peitoral; Abdominais 

 

Tabela 24- Halteres disponíveis nas aulas de musculação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halteres 

Unidades Kg 

1 par 2,5 

3 pares 3 

1 par 7,5 

1 par 10 



64 
 

Tabela 25- Aparelhos cardiofitness disponíveis nas aulas de musculação 

 

 

Tabela 26- Barras disponíveis nas aulas de musculação 

 

 

Tabela 27- Discos disponíveis nas aulas de musculação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardiofitness 

Aparelho Unidades 

Passadeiras 3 

Bicicletas estáticas 5 

Remos 4 

Barras 

Nome Quantidade 

Barra Olímpica 1 

Barra livre 2 

Discos 

Quantidade Kg 

8 20 

10 15 

13 10 

4 4,5 

11 5 

2 2,5 

4 1,25 
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62,5

37,5

Género

Masculino Feminino

Figura 7- Distribuição de géneros, em 

percentagens, da turma do GMUF 

 

 

4.4.3 Caracterização dos Alunos 

 

No grupo de musculação, na sua apresentação, os alunos preencheram 

um questionário sobre dados pessoais e relacionados com a sua saúde. 

O grupo de indivíduos da GMUF foi constituído por 16 elementos, sendo 

que 6 eram do sexo feminino, correspondendo a 37,50%, e 10 eram do sexo 

masculino, correspondendo assim a 62,50%. Ao contrário das outras turmas, 

esta turma deteve a maior percentagem do género masculino (Figura 7). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

As idades dos alunos foram compreendidas entre os 65 e os 80 anos, 

sendo que a média da turma foi de 70,63 anos. 

A nível de patologias, a maior incidência foi de hipertensão arterial, sendo 

que 62,50% da turma afirmou que possuía. Podemos afirmar com base nestas 

4 turmas, que a hipertensão arterial é das  patologia mais comuns deste escalão 

etário. Em relação, a locomoção dos alunos da turma, apenas dois, e devido a 

próteses na anca, necessitaram da bengala como auxílio da marcha. Apenas 

dois alunos em toda a turma responderam que sofreram quedas, mas que 

contudo, não interfiram na sua locomoção e nas suas tarefas diárias. 
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4.4.4 1ª Avaliação de Aptidão Física dos Alunos do GMUF 

 

Tabela 28- Valores da 1ª avaliação de aptidão física da bateria de testes de Rikli e Jones. 

 

 

A tabela 28 apresenta os valores dos resultados obtidos após a 1ª 

avaliação dos testes da bateria Rikli e Jones da turma do GMUF. Os valores que 

 

Indivíduo 

(género) 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

Flexão do 

antebraço 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

Dois 

minutos 

step (rep) 

Peso (Kg) 
Altura 

(cm) 

Idade 

(anos) 

F1 28 30 -10 4,73 -5 88 52,6 153 73 

M2 24 21 -3 4,5 -18 86 87 176 74 

F3 17 23 -14 4,31 -22 83 74,6 168 79 

M4 24 25 -14 4,9 -19 89 97 166 80 

M5 20 22 -11 5,40 -39 82 84,6 163 88 

F6 27 21 +1 6,31 -25 84 64,5 152 75 

M7 20 30 -3 4,46 -12 87 89,5 162 66 

M8 25 27 0 4,2 1 95 67 179 66 

M9 20 26 -9 4,76 -18 92 76,0 169 74 

F10 30 31 +7 4,19 -5 95 73,9 153 65 

F11 22 28 -25 4,43 -2 89 69,7 155 71 

F12 20 23 0 4,81 -24 85 77,8 160 71 

M13 25 27 +4 4,29 +6 93 78,8 169 69 

M14 30 25 +5 4,86 -7 87 72,5 164 74 

M15 30 34 +1 3,9 -25 97 87,3 171 69 

M16 20 27 -23 4,17 -15 87 81,8 167 81 

M17 18 22 -24 5,93 -18 82 78 170 80 

M18 31 34 -7 4,02 -5 95 92,5 171 67 
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estão sombreados a cinzento-escuro indicam que não se encontram dentro dos 

valores de referência, ou seja, que necessitam de ser melhorados.  

Desta forma, analisando a tabela pode-se constatar que este grupo de 

indivíduos tem bons índices de força de membros inferiores e superiores, 

agilidade e boa capacidade cardiorrespiratória.  

No teste 1 (levantar e sentar na cadeira), teste 2 (flexão do antebraço), 

teste 4 (sentar, caminhar e voltar a sentar) e teste 6 (2 minutos step), todos os 

indivíduos estiveram dentro dos valores de referência tendo em conta o género 

e a idade. Não obstante, nos testes de flexibilidade de membros inferiores 

(Sentado e alcançar) metade dos indivíduos da turma (F1, F3, M4, M5, M9, F11, 

M16, M17, M18) não conseguiram realizar segundo os referenciais do Senior 

Fitness Test. Analogamente, no teste 5 (alcançar atrás das costas), 13 dos 18 

indivíduos estiveram aquém dos resultados pretendidos, demonstrando assim 

que a turma do GMUF necessita de trabalhar bastante a flexibilidade.  

 

Tabela 29- Valores da 1ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e Jones, por médias e 
género. 

1ª 

Avaliação 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

Dois 

minutos 

step 

(rep) 

Idade 

Média da 

turma 

(anos) 

Média F 24 26 -6,83 4,80 -13,83 87,33 72,33 

Referencial 

F 
11 a 19 11 a 20 -1,7 a +4,6 7,3 a 4,6 -4,9 a +1,6 68 a 101 70-74 

Média M 23,92 26,66 -7 4,62 -14,08 89,33 74 

Referencial 

M 
11 a 19 13 a 23 -3,9 a +3,9 6,4  a 4,1 -8,6 a -0,3 80 a 110 70-74 

Média 

GMUF 
23,94 26,44 -6,94 9,03 -14,00 88,67 70,63 
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Na tabela 29 procedeu-se a uma análise global da turma. Dividiu-se a 

turma por género e realizou-se a média de idades do género feminino (72,33 

anos) e a média de idades do género masculino (74 anos). Tanto os indivíduos 

do sexo feminino como do masculino se encontram no intervalo de idades dos 

70-74 anos do referencial do teste SFT. Realizou-se a média dos resultados dos 

testes tanto para o sexo feminino como para o masculino. 

Nos testes “Levantar e sentar da cadeira, Flexão do antebraço e Sentar, 

caminhar e voltar a sentar”, ambos os géneros detiveram valores extremamente 

bons relativamente ao referencial e consoante a média de idades. Porém, no 

testes Sentado e alcançar, a média dos resultados do sexo feminino (-6,83 cm) 

e do sexo masculino (-7 cm) encontraram-se abaixo dos valores do referencial 

para a média de idades (-1,7 a + 4,6 cm) e (-3,9 a +3,9 cm) respetivamente. 

Os resultados demonstram que, em média, os resultados dos testes de 

flexibilidade estão abaixo dos do referencial para a média de idades da turma 

(70,63 anos). 

 

4.4.5 Justificação do Planeamento Anual da GMUF 
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 O planeamento anual da turma do GMUF teve por base os testes de 

repetição máxima e os testes da bateria de Rikli e Jones.  

As aulas foram divididas, em que a primeira de cada semana seria 

musculação, com planos individuais, e a segunda, treino funcional, devido à 

indisponibilidade da sala de musculação nessa hora. Optei pelo treino funcional 

na segunda aula de cada semana porque o tempo para trabalhar as capacidades 

todas de igual ou semelhante forma era escasso, e portanto, decidi realizar um 

treino funcional visto que abrange e requisita as capacidades em geral de um 

treino multicomponente.  

As aulas foram distribuídas da seguinte forma: 21 aulas de musculação, 

20 aulas de treino funcional, 5 aulas para os testes de repetição máxima e 7 

aulas para os testes da bateria Rikli e Jones. Nas aulas de musculação visamos 

proporcionar o aumento da massa e força muscular e seus benefícios. Seguindo 

1 M

2 M

3

4 M M

5

6 M

7 M M

8 M

9 M

10

11 M M

12

13

14 M M

15

16 R.M M

17

18 M M

19

20

21

22 M

23 R.M M

24

25 M

26

27

28

29 M

30 R.M M M

31

R.M

M

T.F

Feriado

    T.T

   SFT

SFT

T.T

SFT -  Inicial

T.T

T.T

T.F

R,M

T.F

T.F

T.F

Férias

de

T.F

T.FFeriado

Fim

T.F

Natal

T.F

T.F

Páscoa

Dinâmicas de grupo

Senior Fitness Tests
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Feriados Nacionais

T.F

T.F

Teste Tinetti

Treino Funcional

Teste Repetição Máxima

Maio Junho

Feriado

Feriado

Feriado

T.F

T.F

T.F

T.F

T.F

T.F

T.F

T.F SFT - Final

SFT - Final

R.M

Março

Férias
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T.F
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Musculação- Força

Legenda
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SFT -  Inicial
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Férias

de

Figura 8- Planeamento anual da turma do GMUF 
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vários estudos apliquei nas aulas treino de força a metodologia: 1 a 3 séries de 

8 a 12 repetições (aumentar progressivamente) e intensidade de 60 a 80 % de 

uma repetição máxima, pois quando a intensidade do exercício é baixa não se 

verificam grandes alterações (Cadore et al., 2014; Lobo, 2011; Maria Justine, 

2012; Rantanen et al., 2002). 

Estudos indicam que os maiores ganhos de força e massa muscular entre 

a população idosa, verificaram-se após a administração de programas de treino 

com moderada a alta intensidade (cerca de 80% de 1RM) (Cadore et al., 2014; 

Lobo, 2011; Maria Justine, 2012; Rantanen et al., 2002). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6 Avaliação Final de Aptidão Física dos Alunos do GMUF  

 

Tabela 30- Valores da 2ª avaliação de aptidão física da bateria de testes de Rikli e Jones. 
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A tabela 30 apresenta os resultados obtidos na bateria de testes de Rikli 

e Jones de cada indivíduo do GMUF na última avaliação. Verifica-se que os 

resultados, de uma maneira geral, melhoraram bastante. No teste 3 (Sentado e 

alcançar) apenas 5 indivíduos ainda se encontram abaixo do referencial para a 

idade (F3, M4, F11, M16, M17), todavia todos os indivíduos, sem exceção, 

melhoraram os resultados após o programa de exercícios. Analogamente 

também no teste “Alcançar atras das costas” todos os alunos melhoraram as 

suas performances, no entanto 10 idosos continuaram a manter-se abaixo dos 

resultados pretendidos para o género e idade. 

 

Indivíduo 

(género) 

Levantar 

e sentar 

na 

cadeira 

Flexão do 

antebraço 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

Dois 

minutos 

step (rep) 

Peso (Kg) 
Altura 

(cm) 

Idade 

(anos) 

F1 30 33 -6 4,70 0 88 52,3 153 73 

M2 31 29 0 3,99 -10 86 85 176 74 

F3 22 29 -12 4,12 -15 89 74,6 168 79 

M4 27 31 -11 4,0 -19 89 93 166 80 

M5 23 29 -7 5,0 -22 89 84,6 163 88 

F6 29 27 +3 6,12 -20 86 64,7 152 75 

M7 29 35 0 4,13 -6 87 89,5 162 66 

M8 31 33 4 3,99 +2 95 67 179 66 

M9 29 30 -1 4,20 -11 92 76,0 169 74 

F10 35 38 +7 4,02 0 95 71,1 153 65 

F11 29 33 -20 4,03 +1 89 69,9 155 71 

F12 28 29 3 4,0 -20 85 77,8 160 71 

M13 20 37 +5 4,12 +6 91 78,8 169 69 

M14 30 29 +5 4,13 0 86 72,5 164 74 

M15 33 35 +3 3,9 -20 95 87,3 171 69 

M16 30 29 -15 4,10 -11 88 80 167 81 

M17 21 29 -18 4,88 -10 82 77 170 80 

M18 33 36 -1 4,0 0 90 92 171 67 
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Assim, com esta tabela verifica-se que apesar dos resultados terem sido 

muito melhores após o programa de exercícios, a flexibilidade continuou a ser a 

principal dificuldade da turma GMUF. 

  

Tabela 31- Valores da 2ª avaliação de cada teste da bateria de testes Rikli e Jones, por médias e 
género. 

 

 

Na tabela 31 procedeu-se a uma análise global dos resultados da 2ª 

avaliação da turma do GMUF.  

As diferenças desta tabela para a da 1ª avaliação é a de que o sexo 

masculino já se encontra dentro dos valores pretendidos consoante a idade e 

género no teste de flexibilidade dos membros inferiores (-3 cm) num referencial 

de (-3,9 a + 3,9) e no teste de flexibilidade dos membros superiores (-8,42 cm) 

num referencial de (-8,6 a -0,3 cm). Pelo contrário, os indivíduos do sexo 

feminino apesar de terem melhorado os resultados continuaram a não ter, em 

média, os valores esperados para a idade e género em ambos os testes de 

flexibilidade. 

 

 

 

2ª 

Avaliação 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

Dois 

minutos 

step 

(rep) 

Idade 

Média da 

turma 

(anos) 

Média F 28,83 31,50 -4,17 4,50 -9 88,67 72,33 

Referencial 

F 
11 a 19 11 a 20 -1,7 a +4,6 7,3 a 4,6 -4,9 a +1,6 68 a 101 70-74 

Média M 28,10 31,83 -3 4,20 -8,42 89,17 74 

Referencial 

M 
11 a 19 13 a 23 -3,9 a +3,9 6,4  a 4,1 -8,6 a -0,3 80 a 110 70-74 
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Tabela 32- Comparação da 1ª e 2ª avaliação da bateria de testes Rikli e Jones. 

 

 

Na tabela 32 estão apresentados as médias dos resultados de cada teste 

na 1ª avaliação e na 2ª avaliação. Nota-se portanto que na avaliação final da 

turma do GMUF, em média, apenas no teste dos 2 minutos step não houve 

alterações significativas (p<0,05). No entanto, é importante salientar que todos 

os alunos da turma já tinham conseguido realizar repetições suficientes 

consoante o referencial do Senior Fitness Test. 

 Assim, após ser implementado um programa de exercício físico, 

verificamos que  os indivíduos demonstraram melhores resultados da bateria de 

testes de Rikli e Jones. Todavia, é importante sublinhar que apesar de os 

resultados serem, em média, significativamente melhores, as competências da 

flexibilidade dos membros inferiores e superiores ainda ficaram aquém do 

referencial. 

Avaliação 

Final 

Levantar e 

sentar na 

cadeira 

(rep) 

Flexão do 

antebraço 

(rep) 

Sentado e 

alcançar 

(cm) 

Sentar, 

caminhar 

e voltar a 

sentar (s) 

Alcançar 

atrás das 

costas 

(cm) 

2 minutos 

step (rep) 

Média 1ª 

avaliação 
23,94 26,44 -6,94 9,03 -14,00 88,67 

Média 2ª 

avaliação 
28,33 31,72 -3,39 4,30 -8,61 89,00 

Dif. Média 

entre 1ªa e 

2ª 

4,39 5,28 3,55 4,73 5,39 0,33 

P value 
,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,725 
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4.4.7 Reflexão do Planeamento Anual 

 

Após a avaliação final se continuasse a treinar a turma do GMUF optaria 

por realizar algumas alterações, não a nível da estrutura do programa de 

exercícios, mas provavelmente a nível do tempo despendido nos diversos 

exercício, nomeadamente, nos exercícios específicos de flexibilidade dos 

membros superiores e inferiores. Estes, apesar de terem melhorado 

mantiveram-se bastante abaixo dos do referencial, fazendo supor da 

necessidade de acrescentar mais exercícios de flexibilidade e aumentar o tempo 

de alongamento.  

Continuaria a manter os exercícios de força, agilidade e capacidade 

cardiorrespiratória, porque apesar dos bons resultados, devem sempre ser 

trabalhados para que os idosos continuem a ter bons índices destas capacidades 

físicas fundamentais para um envelhecimento ativo e com qualidade de vida. 
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5. Conclusão e perspetivas futuras 

 

O progressivo envelhecimento da população portuguesa traduz-se 

principalmente no aumento e aparecimento de doenças cardiovasculares, 

hipertensão arterial, diabetes, osteoporose e outras doenças crónicas  

Durante o meu estágio, em todas as turmas presenciei que, de facto, estas 

patologias são as mais comuns na terceira idade, em particular a hipertensão 

arterial. 

A OMS (2005) defende que devem ser tomadas medidas para o incentivo 

da atividade física em geral e exercício físico em particular, constituindo-se estas 

como estratégias fundamentais no combate a estes problemas de saúde que 

surgem com o envelhecimento (Carvalho & Soares, 2004; de Marchi Netto, 2006; 

Spirduso et al., 2005). 

A participação em programas de exercício físico para a terceira idade é 

uma das formas de motivação e promoção a nível de saúde que apresentam 

benefícios fisiológicos, psicológicos, cognitivos e sociais (Carvalho & Soares, 

2004; de Marchi Netto, 2006; Spirduso et al., 2005). 

De um modo geral, em todas as turmas, pude verificar que desde o início 

do ano letivo até ao último momento de avaliação, felizmente, existiram 

melhorias nos resultados da avaliação da aptidão física da bateria de testes Rikli 

e Jones. Contudo, a flexibilidade acabou por ser a capacidade mais difícil de 

melhorar, apresentando sempre resultados mais baixos comparando com as 

outras capacidades físicas  

Numa perspetiva mais pessoal, penso que no início do ano senti algum 

receio na abordagem dos meus alunos em relação à prescrição de exercícios 

escolhidos para as aulas. No entanto, este estágio obrigou-me, de certa maneira, 

a ser ambicioso e determinado, na medida em que, a pesquisa de novos 
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exercícios, novos métodos e novos conhecimentos adquiridos, foram deveras 

fundamentais para o sucesso do meu estágio. Esta experiência fez-me sentir 

realizado e com vontade de continuar a trabalhar nesta área porque tudo o que 

dou em cada aula, a longo prazo tudo foi devolvido, ou até mais, pelos idoso que 

foram excelentes alunos e que me apoiaram incondicionalmente. 

Após este estágio sinto-me mais confiante, melhor professor e 

comunicador. Não obstante tenho a plena noção de que com mais trabalho, 

empenho e dedicação conseguirei vir a ser um melhor profissional. 

Este estágio ficará certamente marcado para sempre pois termina e 

começa um novo ciclo da minha vida. A minha formação nesta área deixa-me 

bastante feliz por poder conciliar duas coisas que me dão prazer, que são: o 

exercício físico e ajudar os outros. Ao longo deste ano, nada me deu mais 

satisfação do que os laços que criei entre os alunos e todo o carinho que nos 

envolveu. 

 Num futuro profissional, espero poder utilizar todo o meu conhecimento 

adquirido durante a minha formação e aplicar nesta área que está em 

desenvolvimento. Assim desejo futuramente, criar um programa de EF para a 

terceira idade ou até algo relacionado com a motivação para a prática da 

atividade física e escrever a minha história nesta área.  
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7. Anexos 

 

Anexos 1- Senior Fitness Test 

 

DESCRIÇÃO DOS TESTES DA BATERIA SENIOR FITNESS TEST (SFT) 
 

Os protocolos e objectivos de cada teste serão descritos a seguir, na mesma ordem em 

que são distribuídos no circuito: 

 

1. Levantar e Sentar na Cadeira 

 

Objectivo: 

Avaliar a força e resistência dos membros inferiores. 

 

Equipamento: 

Cronómetro, cadeira com encosto (sem braços), com altura de assento 

aproximadamente de 43cm. Por razões de segurança, a cadeira deve ser colocada 

contra uma parede, ou estabilizada de qualquer outro modo, evitando que se mova 

durante o teste. 

 

Protocolo: 

O teste inicia-se com o participante sentado no meio da cadeira, com as costas direitas 

e os pés afastados à largura dos ombros e totalmente apoiados no solo. Um dos pés 

deve estar ligeiramente avançado em relação ao outro para ajudar a manter o equilíbrio. 

Os braços estão cruzados ao nível dos punhos e contra o peito. Ao sinal de “partida” o 

participante eleva-se até a extensão máxima (posição vertical) e regressa à posição 

inicial de sentado. O participante é encorajado a completar o máximo de repetições num 

intervalo de tempo de 30s. O participante deve sentar-se completamente entre cada 
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elevação. Enquanto controla o desempenho do participante para assegurar o maior 

rigor, o avaliador conta as elevações correctas. Chamadas de atenção verbais (ou 

gestuais) podem ser realizadas para corrigir um desempenho deficiente. 

 

Prática / ensaio: 

Após uma demonstração realizada pelo avaliador, um ou dois ensaios podem ser 

efectuados pelo participante visando uma execução correcta. De imediato segue-se a 

aplicação do teste. 

Pontuação: 

A pontuação é obtida pelo número total de execuções correctas num intervalo de 30s. 

Se o participante estiver a meio da elevação no final dos 30s, esta deve contar como 

uma elevação. 

 

2. Flexão do Antebraço 

 

Objectivo: 

Avaliar a força e resistência do membro superior. 

 

Equipamento: 

Relógio de pulso ou outro qualquer que possua ponteiro de segundos, cadeira com 

encosto (sem braços) e halteres de mão (2,27 kg para mulheres e 3, 63 kg para 

homens). 

 

Protocolo: 

O participante está sentado numa cadeira, com as costas direitas, com os pés 

totalmente assentes no solo e com o tronco totalmente encostado. O haltere está seguro 

na mão dominante. O teste começa com o braço em extensão ao lado da cadeira, 

perpendicular ao solo. Ao sinal de “iniciar” o participante roda gradualmente a palma da 
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mão para cima, enquanto faz a flexão do cotovelo no sentido completo do movimento; 

depois regressa à posição inicial de extensão. Especial atenção deverá ser dada ao 

controlo da fase final da extensão do cotovelo. 

O avaliador ajoelha-se (ou senta-se numa cadeira) junto do participante no lado do braço 

dominante, colocando os seus dedos no bicípite do executante, de modo a estabilizar a 

parte superior do braço, e assegurar que seja realizada uma flexão completa (o 

antebraço do participante deve apertar os dedos do avaliador). É importante que a parte 

superior do braço permaneça estática durante o teste. 

O avaliador pode precisar de colocar a sua outra mão atrás do cotovelo de maneira a 

que o executante saiba quando atingiu extensão total, evitando movimentos de balanço 

do antebraço. O relógio deve ser colocado de maneira totalmente visível. 

O participante é encorajado a realizar o maior número possível de flexões num tempo 

limite de 30s, mas sempre com movimentos controlados tanto na fase de flexão como 

de extensão. O avaliador deverá acompanhar as execuções de forma a assegurar que 

o peso é transportado em toda a amplitude do movimento – da extensão total à flexão 

total. 

Cada flexão correcta é contabilizada, com chamadas de atenção verbais sempre que 

se verifique um desempenho incorrecto. 

 

Prática / ensaio: 

Após demonstração por parte do avaliador deverão ser realizadas, uma ou duas 

tentativas pelo participante para confirmar uma realização correcta, seguindo-se a 

execução do teste durante 30s. 

 

Pontuação: 

A pontuação é obtida pelo número total de flexões correctas realizadas num intervalo 

de 30s. Se no final dos 30s o antebraço estiver em meia-flexão, deve contabilizar-se 

como uma flexão total. 
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3. Sentado e Alcançar 

 

Objectivo: 

Avaliar a flexibilidade dos membros inferiores. 

 

Equipamento: 

Cadeira com encosto (aproximadamente 43cm de altura até ao assento) e uma régua 

de 45cm. Por razões de segurança, a cadeira deve ser colocada contra uma parede 

para que se mantenha estável (não deslize para a frente) quando o participante se 

sentar na respectiva extremidade. 

 

Protocolo: 

Começando numa posição de sentado, o participante avança o seu corpo para a frente, 

até se encontrar sentado na extremidade do assento da cadeira. A prega entre o topo 

da perna e as nádegas deve estar ao nível da extremidade do assento. Com uma perna 

flectida e o pé totalmente assente no solo, a outra perna (a perna de preferência) é 

estendida na direcção da coxa, com o calcanhar no chão e o pé flectido 

(aproximadamente 90º). O participante deve ser encorajado a expirar à medida que 

flecte para a frente, evitando movimentos bruscos, rápidos e fortes, nunca atingindo o 

limite da dor. 

Com a perna estendida (mas não hiper-estendida), o participante flecte lentamente para 

a frente até à articulação da coxo-femoral (a coluna deve manter-se o mais direita 

possível, com a cabeça no prolongamento da coluna, portanto não flectida), deslizando 

as mãos (uma sobre a outra, com as pontas dos dedos sobrepostas) ao longo da perna 

estendida, tentando tocar os dedos dos pés. Deve tocar nos dedos dos pés durante 2s. 

Se o joelho da perna estendida começar a flectir, solicitar ao participante que se sente 

lentamente até que o joelho fique na posição estendida antes de iniciar a medição. 

 

Prática / ensaio: 
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Após demonstração realizada pelo avaliador, o participante é questionado sobre a sua 

perna preferencial. O participante deve ensaiar duas vezes, seguindo-se a aplicação do 

teste. 

 

Pontuação: 

Usando uma régua de 45 cm, o avaliador regista a distância (cm) até aos dedos dos pés 

(resultado mínimo) ou a distância (cm) que consegue alcançar para além dos dedos dos 

pés (resultado máximo). O meio do dedo grande do pé, na extremidade do sapato, 

representa o ponto zero. Registar ambos os valores encontrados com a aproximação 

de 1cm, e fazer um círculo sobre o melhor resultado. O melhor resultado é usado para 

avaliar o desempenho. Assegure-se de que regista os sinais – ou + na folha de registo. 

 

Atenção: 

O avaliador deve ter em atenção as pessoas que apresentam problemas de equilíbrio, 

quando sentadas na extremidade da cadeira. 

 

A perna preferida é definida pelo melhor resultado. É importante trabalhar os dois lados 

do corpo ao nível da flexibilidade, mas por questões de tempo apenas o lado hábil tem 

sido usado para definição de padrões. 

 

4. Estatura e Peso 

 

Objectivo: 

Avaliar o índice de massa corporal (kg m2) 

 

Equipamento: 

Balança, fita métrica de 150cm, régua e marcador. 
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Calçado: 

Por uma questão de tempo, as pessoas podem estar calçadas durante a medição da 

altura e do peso, com os ajustamentos abaixo descritos. 

 

Protocolo: 

Estatura 

Uma fita métrica de 150cm deve ser aplicada verticalmente numa parede, com a posição 

zero exactamente a 50cm acima do solo. 

O participante encontra-se de pé encostado à parede (a parte média da cabeça está 

alinhada com a fita métrica) e olhando em frente. O avaliador coloca a régua (ou objecto 

similar) sobre a cabeça do participante, mantendo-a nivelada, estendendo-se até a fita 

métrica. A estatura da pessoa é a medida (cm) indicada na fita métrica, mais 50cm 

(distância a partir do solo até ao ponto zero da fita métrica). Caso o participante se 

encontre calçado, pode ainda retirar-se de 1,3cm a 2,5cm de total dos cm, usando o 

critério mais rigoroso possível. 

 

Peso 

O participante deve despir todas as peças de vestuário pesadas, tais como casacos, 

camisolas grossas, etc. 

O peso é medido e registado com aproximação às 100g e ajustamentos relativos ao 

peso do calçado. Em geral deve ser subtraído 0,45kg para mulheres e 0,91kg para 

homens. 

 

5. Sentado, caminhar 2,44m e voltar e sentar 

Objectivo: 

Avaliar a mobilidade física – velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico. 
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Equipamento: 

Cronómetro, fita métrica, cone (ou outro marcador) e cadeira com encosto 

(aproximadamente 43cm de altura). 

 

Montagem: 

A cadeira deve ser posicionada contra a parede ou de outra forma que garanta a posição 

estática durante o teste. A cadeira deve também estar numa zona desobstruída, em 

frente a um cone à distância de 2,44m (medição desde a ponta da cadeira até à parte 

interior do marcador). Deverá haver pelo menos 1,22m de distância livre à volta do cone, 

permitindo ao participante contornar livremente o cone. 

 

Protocolo: 

O teste é iniciado com o participante totalmente sentado na cadeira (postura erecta), 

mãos nas coxas, e pés totalmente assentes no solo (um pé ligeiramente avançado em 

relação ao outro). Ao sinal de “partida” o participante eleva-se da cadeira (pode empurrar 

as coxas ou a cadeira), caminha o mais rápido possível à volta do cone (por qualquer 

dos lados) e regressa à cadeira. O participante deve ser informado de que se trata de 

um teste “por tempo”, sendo o objectivo caminhar o mais depressa possível (sem correr) 

à volta do cone e regressar à cadeira. O avaliador deve funcionar como um assistente, 

mantendo-se a meia distância entre a cadeira e o cone, de maneira a poder dar 

assistência em caso de desequilíbrio. O avaliador deve iniciar o cronómetro ao sinal de 

“partida” quer a pessoa tenha ou não iniciado o movimento, e pará-lo no momento 

exacto em que a pessoa se senta. 

 

Prática/ensaio: 

Após demonstração, o participante deve experimentar uma vez, realizando duas vezes 

o exercício. Deve chamar-se a atenção do participante de que o tempo é contabilizado 

até este estar completamente sentado na cadeira. 
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Pontuação: 

O resultado corresponde ao tempo decorrido entre o sinal de “partida” até ao momento 

em que o participante está sentado na cadeira. Registam-se os dois valores até aos 

0,1s. O melhor resultado é utilizado para medir o desempenho. 

 

6. Alcançar atrás das costas 

 

Objectivo: 

Avaliar a flexibilidade dos membros superiores (ombro). 

 

Equipamento: 

Régua de 45cm. 

Protocolo: 

Na posição de pé, o participante coloca a mão dominante por cima do mesmo 

ombro e alcança o mais baixo possível em direcção ao meio das costas, palma 

da mão para baixo e dedos estendidos (o cotovelo apontado para cima). A mão 

do outro braço é colocada por baixo e atrás, com a palma virada para cima, 

tentando alcançar o mais longe possível numa tentativa de tocar (ou sobrepor) 

os dedos médios de ambas mãos. 

Prática/ensaio: 

Após demonstração por parte do avaliador, o participante é questionado sobre a sua 

mão de preferência. Sem mover as mãos do participante, o avaliador ajuda a orientar 

os dedos médios de ambas as mãos na direcção um do outro. O participante 

experimenta duas vezes, seguindo-se duas tentativas do teste. O participante não pode 

entrelaçar os dedos e puxar. 

 

Pontuação: 
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A distância da sobreposição, ou a distância entre as pontas dos dedos médios é medida 

ao cm mais próximo. 0s resultados negativos (-) representam a distância mais curta 

entre os dedos médios; os resultados positivos (+) representam a medida da 

sobreposição dos dedos médios. Registam-se duas medidas. O “melhor” valor é usado 

para medir o desempenho. Certifique-se de que marca os sinais – e + na ficha de 

pontuação. 

A mão de preferencia é definida segundo o melhor resultado encontrado. É importante 

trabalhar os dois lados do corpo ao nível da flexibilidade, mas por questões de economia 

de tempo tem sido usada apenas a “melhor” pontuação para definir a norma. 

 

7. Andar seis minutos 

 

Objectivo: 

Avaliar a resistência aeróbia. 

 

Equipamento: 

Cronómetro, uma fita métrica comprida, cones, paus, giz e marcador. Por razões de 

segurança, cadeiras devem ser colocadas ao longo de vários pontos,  

na parte de fora do circuito. 

 

Montagem: 

O teste envolve a medição da distância máxima que pode ser caminhada durante 6 min 

ao longo de um percurso de 50 m, sendo marcados segmentos de 5m. Os participantes 

caminham continuadamente em redor do percurso marcado, durante um período de 6 

minutos, tentando percorrer a máxima distância possível. O perímetro interno da 

distância medida, deve ser delimitado com cones e os segmentos de 5m com marcador 

ou giz. A área de percurso deve estar bem iluminada, devendo a superfície ser lisa e 

não deslizante. Se necessário o teste pode ser realizado numa área rectangular, 

marcada em segmentos de 5 m. 
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Protocolo: 

Para facilitar o processo de contagem das voltas do percurso, pode ser dado ao 

participante um pau (ou objecto similar) no final de cada volta, ou então um colega pode 

marcar numa ficha de registo sempre que uma volta é terminada. Dois ou mais 

participantes devem ser avaliados simultaneamente, com tempos de partida diferentes 

(10s de diferença) de maneira a que os participantes não andem em grupos ou em 

pares. Quando várias pessoas são avaliadas ao mesmo tempo, os participantes devem 

ostentar números segundo a ordem de partida e paragem (podem ser colocados 

autocolantes nas camisolas). 

Ao sinal de “partida”, os participantes são instruídos para caminharem o mais rápido 

possível (sem correrem) na distância marcada à volta dos cones. Se necessário, os 

participantes podem parar e descansar, sentando-se em cadeiras ao dispor, e 

retomando depois o percurso. 

O avaliador deverá colocar-se dentro da área marcada, após todos os participantes 

terem iniciado o teste. No sentido de uma assistência periódica, os tempos intermédios 

devem ser anunciados aproximadamente a meio do percurso, quando faltarem 2m e 

quando faltar 1minuto. 

No final dos 6 minutos, os participantes (em cada 10s) são instruídos para pararem 

(quando o avaliador olhar para eles e disser “parar”) deslocando-se para a direita, onde 

um assistente registará a distância percorrida. 

 

Pontuação: 

O resultado representa o número total de metros caminhados nos 6 minutos. Para 

determinar a distância percorrida, o avaliador ou assistente regista a marca mais 

próximo do local onde o executante parou a acrescente-a ao número de paus ou 

indicações registadas na ficha. Por exemplo, uma pessoa que tenha consigo 10 paus e 

que tenha alcançado a marcação dos 35m terá percorrido 535m. 

 

Precauções: 



XXXI 
 

O teste deve ser interrompido caso qualquer participante tenha tonturas, dor, náusea ou 

fadiga. 

 
8. Dois minutos de step no próprio lugar 

 

Objectivo: 

Avaliar a resistência aeróbia (teste alternativo ao de andar seis minutos). 

 

Equipamento: 

Cronómetro, fita métrica ou pedaço de corda com 75cm e marcador. 

 

Montagem: 

A altura adequada (mínima) para o joelho do participante realizar o step é ao nível do 

ponto médio entre a rótula (ponto médio) e a crista ilíaca (topo do osso ilíaco). Este 

ponto pode ser determinado usando uma fita métrica, ou simplesmente esticando o 

bocado de corda entre a rótula e a crista ilíaca, dobrando-a depois para determinar o 

ponto médio. O monitor corrige a altura do joelho ao longo do teste com uma régua 

presa à cadeira ou à parede, marcando a altura adequada do joelho. 

 

Protocolo: 

Ao sinal de “partida” o participante inicia o step no mesmo lugar, realizando o maior 

número possível de steps no período de tempo estipulado. O avaliador conta o número 

de steps efectuados, servindo de apoio em caso de desequilíbrio e assegurando que o 

participante mantenha o joelho na altura adequada. Logo que a altura adequada do 

joelho não possa ser mantida, o participante é informado para parar ou apenas 

descansar até recuperar. O teste poderá ser retomado se ainda não tiver terminado o 

período de 2 minutos. Se necessário, pode ser colocada uma mão na mesa ou na 

parede para ajudar a manter o equilíbrio. 
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Prática/ensaio: 

O participante deve experimentar numa ocasião anterior ao dia do teste, para que possa 

criar o seu ritmo. No dia do teste, o avaliador deve fazer uma demonstração do 

procedimento e permitir ao participante que pratique rapidamente para assegurar a 

compensação do protocolo. Os participantes devem ser encorajados verbalmente no 

sentido de obterem o desempenho máximo. 

 

Pontuação: 

A pontuação é calculada a partir do total de steps realizados em 2 minutos. Apenas 

steps completos deverão ser contados, isto é, cada vez que o joelho atinge a altura 

mínima. No sentido de disponibilizar uma assistência periódica, os sujeitos devem ser 

informados do tempo intermédio (1 minuto) e quando faltarem 30s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 2- Nine Matrices Exercise 
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 Aging and Nine Matrices Exercise (NME) 

 

 Nine Matrices Exercise is the innovative exercise that developed from Nine 

Matrices Movement (Krabuanrat, 2009) and  brain gym concept. Brain gym 

program is base on the claim that learners carry out specific brain gym 

movements prior to a learning activity can improve stability, mobility, and/or 

sensorimotor coordination (Dennison and Dennison, 2010). Krabuanrat (2009) 

mention NMM, that is nine squares movement form, used to improve reaction on 

learning, sensory neuron function, coordination between neuro system and 

muscle function and stimulate reaction time to practice movement skill. In 

addition, NMM can improve the speed of thought and dicision-making more 

efficient and focused on the develpment of both the left and right brain 

simultaneously. NMM developed from human fundamental movement and leads 

to the procedures established by the principles of brain function to control each 

step sequentially and continuously.  All work patterns are determine the structure 

of brain in perception and learning and control of the brain is structured as a step 

by movement patterns are built or planed in a systematic manner.  Movement 

patterns will begin from simple to more difficalt style and developmental 

movement from slow to fast movement, complexity variation, and even more 

diverse directions.  All this work that resulted in the development of brain 

activation and preceived learning and including data links that arranged property 

according to the relation patterns of movement patterns are defined.  These 

functions wtill create brain mapping and lead to process of perceiving, learning, 

operating, developing cognitive interaction and psychomotor skills.  Methods 

require that the brain works with the direction and the goal is to create incentives 

for the elderly, physical active simply by their own potential. There are many 

research reports about the pick up, using NMM in the development of human 

capabilities, such as Neamphoka (2003) reported that used step moving on nine 

squares can improve speed to 50 meter distance runners. Kerdjarean (2008) 

reported nine squares trainig can improve reaction time better. Addition, 

Krabuanrat and Supaporn (2012) summarized result the research that used the 

matrix of nine squares movement to improve autistic students’ behavior.  



XLVI 
 

Student’s behavior improved such as better self control, good concentration, well 

social skill and better motor skill. Follow the strenght point of NMM, Reseacher 

applied the principle of NMM and the general principles of exercise prescription 

for alder adults and design the Nine Matrices Exercise (NME) Program to older 

population. The NME program designing to promote and maintain older’s health 

fitness, both aerobic and muscular fitness with principle of FITT as frequency, 

intensity, time and type (American College of Sports Medicine, 2010). 



 
 

 

  



 
 

 

 


