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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a aptidão física funcional em idosos do sexo 

feminino. Trata-se de um estudo transversal que utilizou o protocolo de Rikli; Jones (1999), 

através de uma bateria de testes funcionais. Os testes foram realizados no grupo de práticas 

corporais, denominado VILA ATIVA, na cidade de Diamantina – MG. A estatística foi 

descritiva utilizando média e desvio padrão e para comparação foi utilizado o teste t para 

medidas não pareadas a fim de identificar diferenças entre os idosos, nas diferentes faixas etárias. 

Através da bateria de testes e analise dos dados obtidos na coleta é possível averiguar 

a situação funcional das idosas pertencentes a tal grupo aqui descrito, possibilitando assim 

estratificar as capacidades mais deficitárias desse grupo, como flexibilidade, resistência 

cardiorrespiratória, força, equilíbrio, memória cognitiva.  

A partir dos resultados é possível trabalhar de maneira individualizada ou coletiva 

com as idosas a fim de melhorar tais capacidades, e proporcionar melhor qualidade de vida a 

essa população. 

 

Palavras chave: Atividade física, idoso e avaliação funcional, envelhecimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento da expectativa de vida no século XXI é uma realidade mundial, trazendo assim 

um alerta para a sociedade em função dos cuidados para que se possa envelhecer com saúde, a 

população mundial com 60 anos de idade é aumentanda cerca de 58 milhões por ano. Estima-se 

que a cada nove (9) pessoas no mundo uma (1) tem 60 anos e que esse número tende a aumentar 

por volta do ano de 2050 sendo uma (1) pessoa com 60 anos de idade a cada cinco (5) pessoas, 

sendo assim uma realidade comprovada (UNFPA, 2012).  

O fato de se conseguir o aumento da expectativa de vida é um marco relacionado ao 

desenvolvimento adquirido com a evolução das condições de vida, proporcionando assim a 

longevidade da população, isso se deve aos avanços como a descoberta de cura ou controle de 

doenças, melhorias na alimentação, saneamento básico, preocupação com o cuidado a saúde, e 

poder econômico (UNFPA, 2012). 

O envelhecimento da população é uma realidade de acordo com os estudos realizados na 

área, com isso devemos pensar na saúde pública, como será a demanda/atendimento e formas de 

minimizar para que se precise de tal atendimento. O fato de a população estar envelhecendo 

aconteceu primeiramente em países desenvolvidos e posteriormente vem acontecendo nos países 

em desenvolvimento. O Brasil vem passando por esse processo quando em 1960 contava com 

uma população idosa (60 anos ou mais) de três milhões de pessoas, vindo a atingir o número de 

sete milhões em 1975 e dobrando essa marca em 2002 com 14 milhões de idosos caracterizando 

um aumento de 500% nesses 40 anos. A estimativa é que o Brasil chegará à marca de 32 milhões 

em 2020 (LIMA-COSTA; VERAS, 2003). 

Com o aumento populacional de idosos as políticas e programas de controle, prevenção de 

doenças e promoção da saúde devem acompanhar esse crescimento, visando um bem-estar, 

envelhecimento saudável e uma vida de qualidade. Torna-se importante a preservação da saúde 

mental e física para que ocorra um envelhecimento saudável, independente de ajuda para realizar 

atividades de vida diária, independência financeira, integração social (RAMOS, 2003). 

Diante do levantamento realizado pelos autores citados acima, em relação ao processo de 

envelhecimento, fica visível que cada dia mais a população de idosos tende a aumentar, se manter 

essas proporções à perspectiva é de ultrapassar o número de jovens, mostrando assim a 

importância de se precaver e buscar soluções que agreguem qualidade de vida junto ao processo 
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diário de envelhecimento, ganhando assim um envelhecimento ativo e com potencial para exercer 

atividades de vida diária de maneira independente.  

O Brasil é um país em desenvolvimento que vem passando pelo crescimento de sua 

população idosa, no ano de 2000 o número de idosos apresentou alta de oito (8) vezes maior 

comparada ao crescimento da população jovem daquele ano, estima-se que em 2025 o Brasil 

passa a ocupar a sexta colocação na classificação mundial em número de idosos, chegando assim 

a cerca de 34 milhões de idosos em sua população, o que daria um percentual de 15% da 

população. O Brasil obteve em seu crescimento populacional 55,3% entre os anos de 1980 á 

2005, esse crescimento referente a idosos superou 126,3%, obtendo ainda um crescimento no 

número de pessoas com mais de 80 anos atingindo 246,0%, o que é chamado como transição 

demográfica acelerada (INOUYE et al. 2008). 

Resultante do crescimento populacional de idosos é o aumento de pessoas que precisarão 

de ajuda e cuidado domiciliar, incapazes de exercer atividades do cotidiano, dependentes de 

auxílio familiar e de terceiros. Devido às incapacidades funcionais que o envelhecimento pode 

trazer que resultaram na mudança na qualidade de vida, vindo a trazer dependência para levar 

uma vida normal (INOUYE et al. 2008). 

Corroboro com as ideias dos autores, a evolução das condições de vida e o aumento da 

expectativa de vida que são fatores contribuintes para o envelhecimento populacional fica nítido 

que se faz necessário cada vez mais incentivar e elaborar programas voltados para atividades 

físicas em geral, para que se possa envelhecer com qualidade se tornando independente nas 

atividades de vida diária, prevenindo acometimento de doenças degenerativas e se tornando 

menos dependente de ambientes hospitalares. 

Com a ocorrência da transição demográfica vemos a diminuição do número de jovens 

menores de 15 anos entre os anos de 1940 á 2000, onde era 42,6% em 1940 passando para 29,6% 

em 2000, já o número de idosos com 60 anos ou mais no ano de 1940 era de 4,1% e atinge a 

marca de 8,6% em 2000, com isso vemos o crescente número da população idosa, isso ocorre 

devido às mudanças no cenário populacional onde acontece baixa natalidade e baixa mortalidade 

o que proporciona um envelhecimento populacional (BARRETO et al, 2005; LEBRÃO, 2007). 

O envelhecimento está associado, não somente com a quantidade de anos vividos, mas 

com as experiências acumuladas ao longo da vida. Nessa vertente é possível compreender o 

envelhecimento em sua idade cronológica e biológica. 
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Idade cronológica é resultante do tempo vivido em tempo (dias, meses, anos) contado 

desde o nascimento, esse é o método mais comum de se identificar a idade em anos de uma 

pessoa, porém não se trata de um mecanismo eficiente para mensurar as funções 

desenvolvimental e funcional (HOYER; ROODIN, 2003, apud SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

Idade biológica é avaliada de acordo com as modificações presentes na estrutura corporal 

e mental, que acontece no decorrer da vida e desenvolvimento natural e envelhecimento do ser, é 

um processo que se inicia ainda na gestação e acompanha o indivíduo por toda sua existência 

(SCHNEIDER; IRIGARY, 2008).  

Com o passar do tempo é natural que ocorra mudanças e perdas que fazem parte do 

processo de envelhecimento. A partir dos 40 anos de idade é comum que ocorra diminuição da 

estatura um centímetro por década devida compressão nos discos intervertebrais, é comum 

diminuir a elasticidade da pele e diminuir a oleosidade, declínios da visão e audição, perdas de 

neurônios que causam perda de volume e peso do encéfalo, mas não influencia nas funções 

mentais, mantendo-as até o fim da vida (COSTA; PEREIRA, 2005, apud SCHNEIDER; 

IRIGARAY, 2008). 

Transição epidemiológica são as variáveis que ocorrem entre a saúde e a doença e suas 

causas, ocorridas por fatores e determinantes diferentes, como antigamente era comum que a 

mortalidade vinha a ser mais frequente por doenças infecciosas e através da transição o que 

acomete em maior proporção nos dias atuais são as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

(TEIXEIRA, 2004; BARRETO et al. 2005). 

O número de pessoas com sobrepeso e/ou obesidade vem aumentando na população 

brasileira, apesar do aumento da obesidade existe a tendência da manutenção da desnutrição, 

devido a qualidade dos alimentos (BARRETO et al, 2005; FILHO; RISSIN, 2003). 

Existe um processo de transição causada pelo aumento das tecnologias que favorecem a 

migração de um comportamento ativo para o comportamento sedentário (BARRETO et al, 2005). 

Este comportamento pode influenciar o processo de envelhecimento da população. 

No período pós Segunda Guerra Mundial, houve transição epidemiológica onde passou a ocorrer 

maior número de acometidos por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), dentre elas a 

obesidade devido ao déficit nutricional e a redução de atividade física (MENDONÇA; ANJOS, 

2004). 

 Como cita Caspersen, Powell, Christenson (1985), atividade física é quando se tem um 
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gasto energético acima da taxa de metabolismo basal que é o gasto gerado pelo funcionamento do 

corpo, ou seja, atividade física gera um aumento do dispêndio energético causado por 

movimentos do corpo gerando contrações músculo esquelético e proporcionando um gasto maior 

que o basal. 

Atividades físicas podem ser categorizadas como atividades ocupacionais, domésticas, 

esportivas, condicionantes dentre outras. Existe também o subgrupo, no caso o exercício físico, 

que precisa ser estruturado, ter um padrão de repetições e tem como característica manter ou 

melhorar a aptidão física que nada mais é saúde e habilidades.  

O autor trás as definições dos termos, aptidão física, exercícios físico e atividade física 

que são termos bastante utilizados, mas por muitas vezes empregado de maneira errônea, aptidão 

física de acordo com o autor que dizer níveis de saúde e habilidades, exercícios físico precisa ser 

estruturado e manter repetições enquanto atividade física são movimentos que causam gasto 

energético, porém sem estruturação e repetições pré-determinadas como, por exemplo, varrer a 

casa. 

De acordo com Matsudo et al. 2000; Nelson et al, 2007, atividade física proporciona 

diversos benefícios, são eles: efeitos antropométricos como controle da massa gorda, manutenção 

ou aumento da massa muscular magra, melhora na força muscular, aumento da densidade mineral 

óssea, maior flexibilidade.  

Efeitos metabólicos como aumento do débito cardíaco, aprimoramento da resistência 

física e pulmonar, redução nos batimentos cardíacos em repouso, melhora nos níveis do 

colesterol e glicose, diminui os riscos de adquirir doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes 

do tipo dois, obesidade e osteoporose. 

Efeitos cognitivos e psicossociais como, melhora na autoestima, melhora na qualidade do 

sono, diminuição no consumo de medicamentos, diminuição dos riscos de depressão. 

Efeitos nas quedas como, reduz os riscos de queda, reduz risco de lesão proporcionada por 

eventuais quedas, aumento da força em membros inferiores que influenciam diretamente na 

prevenção das quedas, melhora na marcha adquirindo agilidade e velocidade para andar. 

De acordo com Las Casas et al. 2018, a prática de atividade física regular pode 

proporcionar diversos benefícios a saúde de quem pratica, dentre essas melhorias podemos 

destacar a resistência cardiorrespiratória, manutenção ou melhora nos dados antropométricos, 
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força e resistência muscular, flexibilidade e diversas valências físicas como agilidade, velocidade, 

potência, equilíbrio, coordenação e tempo de reação.  

De acordo com o estudo realizado por Las Casas et al. 2018, pessoas que são inativas 

fisicamente são propensas a serem acometidas por alguma enfermidade e até virem a óbito. O 

número de mortes por ano de pessoas inativas chega a 3,2 milhões causando um crescimento de 

20% a 30% devido ao acometimento por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Esses 

fatos causam vários custos à saúde devido à necessidade de cuidados e atenção à saúde de cada 

um dos indivíduos e de suas famílias. 

De acordo com esse contexto, vemos a importância de implementar mais e melhores 

estratégias para atrair a população a praticar atividade física, visto que a inatividade física ainda 

atinge um grande número da população. Deixando visível a necessidade de traçar novas 

estratégias para atender, incentivar e promover a saúde para um número maior de pessoas através 

das atividades físicas (MENDONÇA, 2009). 

Com estudos apontando a importância de praticar atividade física, são desenvolvido 

mundo a fora e no Brasil programas voltados à promoção e incentivo a atividades físicas, alguns 

exemplos de programas voltados para atividade física no Brasil são: Agita São Paulo, 

Curitibativa, Programa Academia da Saúde (PAS) no Brasil. Esses programas são criados com 

intuito de promoção da saúde e não tratamento de doenças, orientando a pratica e motivando as 

pessoas a aderirem um estilo de vida saudável e a se manterem ativos, proporcionando um 

envelhecimento com as capacidades funcionais preservadas (BOPP et al. 2007; SLAWTA et al. 

2006; SHERWOOD et al. 2008; AMMERMAN et al. 2007; STEWART et al. 2006; MATSUDO 

et al. 2005; LAS CASAS et al. 2018). 

Uma característica desse tipo de programa é que ele seja conduzido por um profissional 

da área da saúde, para orientar e ministrar as práticas corporais, utilizando-se de estratégias 

diversificadas para lhe dar com as variedades de condições de saúde e doença que se faz 

presentes nesses ambientes. Geralmente esse tipo de programa não utiliza de métodos de 

avaliação diagnóstica para identificar as condições do público participante. Isso é visto como um 

impedimento que gera dificuldade de adesão do público as práticas corporais. Os profissionais 

usam de diversos métodos para trabalhar dentro da limitação de cada individuo através da 

percepção da condição de cada um (CDC, 2008). 
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É importante que se faça um acompanhamento e avalie o desenvolvimento da aptidão 

física funcional, para que se possa ter parâmetros de enfrentamento e utilizar as políticas e ações 

que visam a promoção da saúde e as prevenções de doenças. Através desse diagnóstico é possível 

realizar o enfrentamento das DCNT, e ainda em cima desses parâmetros é possível verificar se 

está tendo resultados positivos com o investimento em programas que visam tornar as práticas de 

atividades físicas acessíveis a população (Brasil, 2007). 

Entre os protocolos de avaliação de aptidão física funcional em idosos, destaca-se a bateria 

de testes validados por Rikli; Jones (1999). São testes para avaliar a capacidade funcional de 

idosos, como flexibilidade, agilidade, velocidade, resistência aeróbica e força muscular. 
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar aptidão física funcional em idosas participantes de um grupo de Atividade Física 

em Diamantina. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Avaliar a força muscular, a flexibilidade, a velocidade, a agilidade e a capacidade aeróbia 

de membros superiores (MMSS) e membros inferiores (MMII) através do protocolo de testes 

desenvolvido por Rikli; Jones (1999). 
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3. HIPÓTESE 

Hipótese nula 

As idosas participantes do projeto de extensão da UFVJM denominado Vila Ativa não 

apresentam avaliação da aptidão física funcional e os resultados não são compatíveis com os 

valores de referência preconizados por Rikli; Jones (1999). 

Hipótese alternativa 

As idosas participantes do projeto de extensão da UFVJM denominado Vila Ativa 

apresentam avaliação da aptidão física funcional e os resultados são compatíveis com os valores 

de referência preconizados por Rikli; Jones (1999). 
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4. MÉTODO 

Desenho do estudo 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa com delineamento transversal. 

Variável dependente 

A variável dependente da pesquisa é a aptidão física funcional em idosas avaliadas através 

da força muscular, flexibilidade, velocidade e agilidade e capacidade aeróbia de membros 

superiores (MMSS) e membros inferiores (MMII) seguindo as normativas do protocolo de testes 

desenvolvido por Rikli; Jones (1999). 

Variáveis explicativas 

As variáveis que explicarão a pesquisa foram através das: 

- Características sociodemográficas: idade (70 anos ponto corte), escolaridade (8 anos ponto 

corte) e raça/cor; 

- Fatores de risco para as DCNT: risco para DCV e IMC; 

- Fatores de proteção para as DCNT= alimentação saudável e quantidade de refeições; 

- Doença crônica auto referida: diabetes, hipertensão e colesterol elevado; 

- Classificação da aptidão física funcional de acordo com os valores de referência de Rikli; Jones 

(1999). 

Identificação do grupo - Local 

A pesquisa foi realizada no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Construção Civil 

de Diamantina e Região do bairro Vila Operária na cidade de Diamantina - MG, onde já é de 

praxe ocorrer os encontros para as práticas corporais. O grupo de práticas corporais é 

denominado VILA ATIVA, e faz parte do projeto de extensão da UFVJM, as atividades 

acontecem em três dias fixos da semana sendo eles: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, o 

projeto é voltado para práticas de atividades físicas para os idosos. 

Tamanho da amostra 

A pesquisa foi realizada com 18 voluntárias que são participantes do projeto (que 

tiver o interesse e atender aos critérios de inclusão). 

Critérios de inclusão  

Foram incluídas no estudo, usuárias participantes do projeto de extensão da UFVJM 

denominado Vila Ativa, maiores de 60 anos. Com PAR-Q negativo e assinatura do TCLE 

confirmando a participação voluntária. 
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Critérios de exclusão 

Foram excluídos do estudo, participantes do projeto com menos de 60 anos de idade, 

indivíduo que não obtiver respostas favoráveis no questionário PAR-Q, indivíduos com sequela 

neurológica, possuírem algum relatório ou orientação médica que coíbe a prática de exercícios 

físicos, não ser integrante do grupo de práticas corporais Vila Ativa, não interesse em participar, 

desistência no decorrer do estudo e não assinatura do TCLE. 

Procedimento  

Inicialmente foi realizada uma visita para conhecer as idosas do grupo, explicar a pesquisa 

e convidá-las a participarem através de uma carta convite. As idosas interessadas foram 

orientadas quanto à pesquisa, submetidos ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

tiveram todas as dúvidas esclarecidas. Essa visita foi previamente agendada com o monitor do 

projeto. 

Depois dessas informações e esclarecimentos foram aplicados os questionários para o 

conhecimento do histórico de saúde e doença, questionários de prontidão para a prática de 

atividade física chamado de PAR-Q, questionários de fatores de risco para doenças coronárias, 

questionários para avaliação da memória, cognição e aprendizado chamado de Mini-Mental  e foi 

entregue o questionário alimentar que o participante levou para casa, esse questionário foi 

preenchido no dia anterior e nas horas que antecedem o teste, relatando tudo o que comeu no dia 

anterior e no dia do teste. Durante esta etapa as condições de saúde dos participantes foram 

avaliadas e foram informados, com cautela e os devidos esclarecimentos, sobre a possibilidade de 

continuar ou não na pesquisa, neste momento, pode existir a necessidade de encaminhamento ao 

centro de saúde para uma avaliação médica. As participantes que estiram aptas foram agendadas 

e informadas do dia que ocorreria os testes. 

A partir disso foi estabelecido um cronograma para aplicação dos testes de força muscular, 

resistência aeróbia, flexibilidade, velocidade, agilidade e equilíbrio, seguindo o protocolo de 

Rikli; Jones (1999). Cada idosa realizou os testes em um único dia, de acordo com o 

agendamento prévio. 

No dia do teste foi criada uma ficha de identificação para cada participante, contendo 

informações como idade, endereço e telefone de contato, essas informações foram codificadas e 

mantidas em sigilo.  Após a pesquisa foram destruídas. 
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Antes de iniciar os testes foi recolhido o questionário alimentar, uma anamnese verbal para 

identificar as condições no momento que precede o teste, foi iniciada as coletas a partir da 

medida da massa corporal total (balança digital plenna), estatura (trena classic tools 10 metros), 

frequência cardíaca (cardiofrequencímetro Polar), pressão arterial (esfigmomanômetro digital 

incoterm), temperatura e umidade relativa do ar (termohigrômetro digital incoterm) que foram 

analisados às tabelas de referência para garantir a segurança e a condição de saúde das 

participantes. Tais informações permitem adequações durante os testes, se estavam aptas ou 

impossibilitadas de participar dos testes, sendo essa informação feita com cautela e com os 

esclarecimentos necessários, podendo existir a necessidade de encaminhamento ao centro de 

saúde para avaliação médica. 

As idosas aptas foram explicadas verbalmente sobre os testes e as mesmas realizaram 

duas tentativas como forma de aprendizado. Após foi dado um intervalo mínimo de cinco 

minutos sentado para que as idosas retornassem as condições de repouso e para que essa 

familiarização não interferisse na bateria de testes. 

Testes 

Os testes propriamente ditos foram os seguintes conforme o protocolo de Rikli; Jones 

(1999): 

Primeiramente foi feito o Teste de levantar e sentar na cadeira (teste 1), a cadeira (48 cm 

de altura e de madeira) foi colocada na área pré-determinada de forma que o usuário tenha 

segurança para realizar o teste e não sofra “influências” (certificar que a cadeira está firme e o 

voluntário confortável) que poderão prejudicar o teste. O analisado foi colocado sentado na 

cadeira como posição inicial, com os braços cruzados na região do tórax e as mãos sobre os 

ombros, pés afastados na largura do quadril, com joelhos e quadril em flexão de 

aproximadamente 90º, e tronco apoiado no encosto da cadeira, na posição ereta. Foi orientado 

para não unir os joelhos durante a execução. Foi iniciado o teste com o comando de partida para a 

execução do teste, através das palavras “Prepara e vai”. O avaliado durante a execução realizou o 

movimento de levantar da cadeira e assumir a posição ereta e retomar a posição sentada. Foram 

cronometrados (Cronômetro digital da marca CRONOBIO) durante 30 segundos quantas 

repetições o voluntário conseguiu realizar. Ao final foi solicitado ao indivíduo que parasse 

através do comando “Acabou” e foi perguntado se estava tudo bem. O objetivo desse teste é 
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avaliar a força dos membros inferiores, onde se deve realizar o maior número de repetição em 30 

segundos. 

O segundo teste consiste no teste de flexão de braço (teste 2): O analisado ficou sentado 

em uma cadeira (48 cm de altura e de madeira) mantendo as costas eretas, os pés apoiados de 

forma completa no chão e as costas apoiadas no encosto da cadeira. Foi entregue um halter 

(mulher 2 kg e homem 4 kg) na mão dominante, o teste iniciou com o braço estendido ao lado do 

corpo, ao sinal do avaliador “preparar e vai” o participante realizou o movimento de flexão de 

cotovelo de maneira completa, depois voltando à posição inicial extensão de cotovelo, o 

avaliador posicionou ao lado do indivíduo de forma a observar o movimento se estava sendo 

realizado de maneira correta e apoiando os dedos no bíceps e tríceps para possível correção e 

estabilização do movimento do braço e observar se está havendo extensão e flexão completa. O 

avaliador incentivou o participante com palavras de apoio a fim de motivar a realização do 

máximo de repetições que conseguir no tempo pré-determinado de 30 segundos, que foi 

cronometrado (cronômetro CRONOBIO), mas sem perder a qualidade do movimento, orientando 

a realizar a extensão e flexão completa sempre. Objetivo é avaliar a força do membro superior 

dominante, o participante realizou o máximo de repetições em 30 segundos, sendo o peso de 2 kg 

para mulheres e 4 kg para os homens. 

O terceiro teste foi de sentar e alcançar os pés (teste 3): O teste iniciou com o avaliado 

sentado na borda (cadeira de madeira com 48 cm de altura) com a perna dominante estendida a 

frente e o calcâneo em contato com o solo e a outra perna flexionada em aproximadamente 90º e 

o pé apoiado por completo no solo. O avaliador orientou a manter a respiração de acordo com a 

flexão do tronco, evitar movimentos bruscos e manter um movimento linear e não deixar atingir o 

limite da dor. A perna estendida (sem deixar que haja hiperextensão) flexionar o tronco a frente 

lentamente mantendo o alinhamento da coluna, posicionar uma mão sobre a outra de maneira a 

sobrepor os dedos e tentar alcançar a ponta do pé, ao atingir o máximo manter a posição por 2 

segundos observar se o joelho está flexionando, caso esteja solicitar que volte o movimento aos 

poucos até que se atinja a extensão para realizar a medida, se alcançou a ponta do pé foi marcado 

0 cm, se não alcançou, foi realizada a medida em centímetros (Fita antropométrica CESCORF). 

Objetivo desse teste é avaliar a flexibilidade dos membros inferiores, o objetivo é tentar alcançar 

o dedo médio na ponta do pé, sustentar a posição para realizar a medida em cm do quanto faltou 

ou tocou a ponta do pé.                                                                                   
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O quarto teste é alcançar as costas (teste 4): O avaliado foi posicionado de pé, passou o 

braço dominante sobre o ombro do mesmo lado em direção ao meio das costas com a palma da 

mão voltada para as costas, à outra mão passou por baixo ao lado da cintura também em direção 

ao meio das costas com a palma voltada para cima e o dorso da mão em contato com as costas, 

ambas as mão com os dedos estendidos a fim de tocar ou sobrepor o dedo médio das mãos, 

sustentar a posição para que fosse realizado a medição, em caso de tocar ou sobrepor obteve o 

resultado de 0 (zero) centímetros, e caso não toque ou sobreponha será realizado à medida em 

centímetro (Fita antropométrica CESCORF). Objetivo desse teste é avaliar a flexibilidade dos 

membros superiores. 

O quinto teste consiste em caminhada estacionária de 2 minutos (teste 5): O avaliado 

ficou de pé, próximo a uma parede como questão de segurança, o avaliador informou que o 

mesmo deveria realizar flexão de joelho em aproximadamente 90º, realizando a flexão de forma 

alternada (simulando uma caminhada sem sair do lugar), o avaliado foi orientado a manter a 

qualidade do movimento mantendo a altura dos “passos”, o teste iniciou ao sinal do avaliador 

com as seguintes palavras “preparar e vai” e o cronômetro (CRONOBIO) foi acionado para 

marcar os dois minutos propostos no teste. Ao final do teste foi perguntado se estava tudo bem 

com o voluntário. Objetivo desse teste é avaliar a capacidade aeróbica, onde foram contabilizadas 

quantas elevações de joelho foram realizadas em 2 minutos de teste, mantendo o padrão de altura 

a ser levantado o joelho. 

O sexto foi o teste de levantar e caminhar em 2,44 metros (teste 6): O teste foi iniciado 

com o participante sentado na cadeira (48 cm e de madeira) de maneira ereta, encostado no 

encosto da cadeira, foi permitido apoiar as mãos nos quadríceps femoral, os pés ficaram 

totalmente em contato com o solo, podendo elevar um dos pés (preferencial) a frente do outro pé. 

Ao comando do avaliador “prepara e vai” o voluntario levantou-se da cadeira, caminhou até o 

cone que estava posicionado a 2,44 metros da cadeira (medido da linha da cadeira até a parte 

anterior do cone), deu à volta no mesmo, voltou e sentou novamente, importante orientar que não 

se deve correr e sim andar o mais rápido possível, ao sinal de partida o cronometro 

(CRONOBIO) foi iniciado e pausado quando o participante se sentou. O objetivo desse teste é 

avaliar mobilidade, velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico. 

O sétimo e último teste consiste em caminhar 6 minutos (teste 7): O teste iniciou de pé, 

onde o percurso estava devidamente demarcado com quatro cones em cada extremidade 
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formando um quadrado, foi medida a distância total e entre os cones do percurso para que fosse 

realizada a medida em metros percorridos ao final dos 6 minutos. Ao sinal do avaliador “preparar 

e vai” o cronômetro foi iniciado e ao final dos 6 minutos pausado e sinalizado ao participante 

para permanecer onde estava para que fosse realizada a medida, durante o teste se o participante 

sentisse vontade de parar para descansar e depois voltar a andar novamente também era 

permitido. O objetivo desse teste é avaliar a resistência aeróbia, onde se deve percorrer a maior 

distância em uma caminhada rápida de 6 minutos sem correr. Ao final desse último teste foi 

realizado novamente as medidas da frequência cardíaca e pressão arterial, anamnese verbal se 

estava tudo bem com o participante. 

Tratamento dos dados 

Após o término de cada teste os resultados obtidos foram descritos em uma planilha do 

Microsoft Office Excel 365 e foi realizado o tratamento e análise dos dados obtidos. 

A estatística foi descritiva utilizando média e desvio padrão e para comparação foi 

utilizado o teste t para medidas não pareadas a fim de identificar diferenças entre as idosas. As 

análises foram explicadas com a relação das: 

- Características sociodemográficas: idade (70 anos ponto corte), escolaridade (8 anos 

ponto corte) e raça/cor; 

- Fatores de risco para as DCNT: risco para DCV (>= 2 fatores de risco (ACSM, 2010) e 

IMC (30 kg/m²) ponto de corte de acordo com (ACSM, 2010). 

- Fatores de proteção para as DCNT= alimentação saudável: qualidade (consumo frutas – 

ponto de corte >= 5 porções dia de acordo com (He et al. 2007) e quantidade de refeições dia (5 

refeições/dia - ponto de corte de acordo com (PHILLIPS; TANG; MOORE, 2009). 

- Doença crônica auto referida: diabetes, hipertensão e colesterol elevado. 

- Classificação da aptidão física funcional de acordo com os valores de referência (risco ou 

proteção) de Rikli; Jones (1999). 

Para garantir que as idosas tivessem uma boa capacidade global do funcionamento 

cognitivo utilizou-se o Mini-mental ajustado por escolaridade a fim de garantir uma segurança 

nas respostas que demandavam tal capacidade (questionário PAR-Q, de risco para DCV, as 

DCNT auto referidas e o recordatório alimentar). 

Os softwares para os tratamentos estatísticos utilizados foram o Microsoft Office Excel 

365 e o IBM-SPSS for Windows versão 16. 
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O Cálculo da Taxa Metabólica Basal (TMB) foi feita pelo método de (Harris; Benedict 

1919). 

Os gráficos foram separados por escalas semelhantes das variáveis para melhor 

visualização. Ou seja, os testes 1, 2, 3, 4 e 6 foram agrupados em um gráfico e os testes 5 e 7 em 

outro gráfico. 

Classificação dos dados 

Os resultados obtidos foram analisados de acordo com o escore (tabela de referência em 

anexo) disponibilizado no protocolo de Rikli; Jones (1999), a fim de classificar aptidão física 

funcional de cada envolvido no estudo. 

Despesas 

Os pesquisadores não foram remunerados pela pesquisa e arcaram com as despesas da 

mesma não existindo ônus para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Cuidados éticos 

Foi mantido o anonimato dos participantes no estudo. 

A pesquisa foi explicada a todas, deixado espaço para eventuais dúvidas serem 

esclarecidas, deixado claro a livre participação no estudo e podendo o participante abandonar o 

mesmo quando quisesse. 

Foram informados do possível desconforto e risco que poderia existir. Detalhando os 

riscos e como seriam minimizados conforme descrição abaixo: 

Existem riscos quanto ao desconhecimento do histórico de saúde e doença de cada 

participante e do seu estado inicial para a execução dos testes. 

E foram minimizados pelos seguintes procedimentos: antes de iniciar os testes foram 

aplicados os questionários para o conhecimento do histórico de saúde e doença, questionários de 

Prontidão para a Prática de Atividade Física chamado de PAR-Q, questionários de fatores de 

risco para doenças coronárias, questionários para avaliação da memória, cognição e aprendizado 

chamado de Mini-Mental, questionários com informações nutricionais, medidas da massa 

corporal total, estatura, frequência cardíaca, pressão arterial que foram analisados às tabelas de 

referência para garantir a segurança e as condições de saúde dos participantes. Tais informações 

permitiram adequações durante os testes, o esclarecimento de impossibilidades de participar ou 

mesmo interrupção dos testes. 

Existem riscos de tontura, desequilíbrios, escorregões ou tropeços. 
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E foram minimizados pelos seguintes procedimentos: o ambiente foi analisado 

antecipadamente, verificado quanto a eventuais obstáculos ou riscos que foram eliminados ou 

adequado com as devidas precauções. Assim o ambiente foi sinalizado, iluminado (caso 

necessário), limpo, higienizado e organizado para aumentar a segurança. O avaliador esteve 

sempre ao lado oferecendo suporte e segurança durante todos os procedimentos. O avaliador 

possui treinamento em primeiros socorros oportunizando tranquilidade e conhecimento técnico 

no caso de eventuais acidentes. Caso ocorra algum acidente também seria acionado o SAMU. 

Foi seguido um protocolo de conduta dos testes e foi realizado o monitoramento em 

tempo integral para cada participante. Foi orientado que os participantes informassem qualquer 

desconforto e poderiam desistir dos testes a qualquer momento, foi orientado para que se 

alimentassem bem antes dos testes uma vez que cada pessoa possuiu seu dia e horário marcado 

para realizar os mesmos com antecedência. Caso o participante utilizasse algum medicamento foi 

orientado a não interromper o uso para realização dos testes. 

Existem riscos de constrangimento ao responder questionários. 

E foram minimizados pelos seguintes procedimentos: o participante que desejar não 

responder a qualquer pergunta foi permitido, assim como a desistência em participar da pesquisa 

a qualquer momento. A identidade foi sigilosa, mantendo assim de maneira anônima seus dados e 

nome (a não ser quando o participante solicite que sua identidade seja revelada). Todas as 

informações são confidenciais, foram utilizadas apenas para fim de pesquisa. 

Existem riscos de identificação dos voluntários. 

E foram minimizados pelos seguintes procedimentos: os participantes foram codificados, 

os dados foram digitalizados, guardados em computador pelos pesquisadores, analisados e depois 

após todo o tratamento estatístico e a conclusão da pesquisa, os dados foram destruídos e 

apagados. 

Além dos riscos, foram informados os benefícios relacionados com a participação que 

poderá ser revertido indiretamente aos participantes e ao projeto, através dos resultados 

alcançados e da efetividade do projeto, dessa forma oportunizando melhorias ou reforçando a 

importância da prática regular de exercícios físicos, além de servir como incentivo à continuidade 

do projeto e participação da comunidade. Também oportunizará aos gestores do projeto a 

possibilidades de melhorias em sua execução. 
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Foi disponibilizado aos participantes uma cartilha contendo um resumo explicativo com 

os resultados obtidos. 

Foi informado ao participante que os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados 

em seminários, congressos e similares, entretanto, os dados/informações pessoais obtidos por 

meio da participação serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando a identificação. A não ser 

que o participante deseje que a identidade seja identificada. 

Foi informado que não haverá remuneração com a participação, bem como a de todas as 

partes envolvidas. Não é prevista indenização, mas se em qualquer momento ocorrer algum dano, 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, teria direito à indenização. 

Foi informado que a pesquisa não trará custo algum, ficando assim de responsabilidade do 

pesquisador arcar com os gastos da pesquisa. Esses gastos foram apenas de materiais utilizados 

para realizar a pesquisa. 

Foi informado que os gastos possíveis gerados pelos participantes (por exemplo: 

locomoção até o local de pesquisa/alimentação) não serão ressarcidos pelo pesquisador, sendo a 

participação de caráter voluntário.  

Todos os sujeitos envolvidos na pesquisa após esclarecimentos foram solicitados para 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) caso concordem em participar do 

estudo. 

Foi informado que o participante receberá uma cópia do TCLE e que constará o telefone e 

o endereço do pesquisador principal, podendo o participante esclarecer as dúvidas sobre o projeto 

e sobre a participação a qualquer momento. 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) 

da UFVJM sob o parecer 3.377.115 de 07 de junho de 2019. 
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5. RESULTADOS 

 

Tabela 01- Caracterização da amostra 

  

SEXO 

(n) 

IDADE 

(média 

em anos) 

MCT 

(média 

emkg) 

ESTATURA 

(média em 

cm) 

IMC 

(média em 

kg/m²) 

TMB 

(média 

em kcal) 

FC 

(média em 

bpm) 

PAS 

(média em 

mmHg) 

PAD 

(média em 

mmHg) 

Participantes 18 70,2 65,6 157 26,6 1273,3 73,6 124,4 75,4 

 

O estudo foi realizado com uma amostra de 18 idosas. A idade média encontrada foi de 

70,2
±10,7

 anos, peso médio de 65,6
±9,9

 quilogramas, estatura média 1,57
±0,1

 metros, IMC (índice de 

massa corporal) média de 26,6
±0,1

 kg/m², TMB (Taxa Metabólica Basal) média de 1273,3
±186,7

 

kcal, frequência cardíaca média de 73,6
±13

 bpm (batimentos por minuto), PAS (Pressão Arterial 

Sistólica) média de 124,4
±14,1

 mmHg e PAD (Pressão Arterial Diastólica) média de 75,4
±10,2

 

mmHg. 

 

Gráfico 01- Capacidade cognitiva por Mini-mental. 

 

As idosas foram classificadas em uma boa capacidade global do funcionamento 

cognitivo (quanto à avaliação objetiva da orientação, memória, cálculo e linguagem), 

representando 94% da amostra, garantindo a fidedignidade e segurança nas respostas do 

questionário PAR-Q, de risco para DCV, as DCNT auto referidas e o recordatório alimentar. 
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Proteção 
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Gráfico 02a- Média geral dos testes. 

 

Gráfico 02b- Média geral dos testes. 

 

Os gráficos acima demonstram as médias obtidas na bateria de teste pelo qual foram 

submetidas, sendo o teste 1 levantar e sentar da cadeira que obteve média de 14,6
±3,8

 repetições, o 

teste 2 que foi flexão de braço com halter de 2 kg e obteve média de 19,0
±4,0

 repetições, o teste 3 

que foi sentar e alcançar a ponta do pé obteve média de 8,3
±9,4

 centímetros, o teste 4 alcançar as 

mãos nas costas que obteve média de 13,7
±11,3

  centímetros, o teste 5 foi corrida estacionaria que 

obteve média de 187,5
±33,5

  repetições, o teste 6 que foi levantar e caminha 2,44 metros e sentar-

se novamente obteve média de 6,7
±1,5

 segundos e por último o teste 7 que consistiu em andar por 

6 minutos obteve média de 392,3
±69,4

 metros. 
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Gráfico 3- Curva de normalidade de idade. 

 

Curva de normalidade para idade em anos. 

Gráfico 4a- Testes por idade. 
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Gráfico 4b- Testes por idade. 

 

Os gráficos acima confrontam os resultados dos testes por idade, divididos em 2 grupos, 

idosas com 70 anos ou mais e o outro grupo com idosas com menos de 70 anos, os testes 

mostraram diferença estatística apenas nos testes 6 e 7 entre as idades (p= 0,003 e p= 0,012). 

 

Gráfico 5a- Média por raça.  
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Gráfico 5b- Média por raça. 

 

Comparação entre os testes em relação à raça, sendo elas divididas em 3 grupos, branco, 

pardo e negro. Os resultados mostraram diferença entre os grupos pardo e negro no teste 6 (p= 

0,037) e também houve diferença nos testes 6 e 7 (p= 0,024 e p= 0,048) para os grupos branco e 

pardo. 

Gráfico 6a- Média por escolaridade. 
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Gráfico 6b- Média por escolaridade. 

 

Os gráficos mostram a correlação quanto ao nível de escolaridade, sendo 2 grupos, um 

com 8 anos ou mais de estudo e o outro menor que 8 anos de estudo. Os resultados encontrados a 

partir desse confronto de dados mostrou diferença nos testes 6 e 7 (p= 0,014 e p= 0,050). 

 

Gráfico 7a- Média por doença cardiovascular.  
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Gráfico 7b- Média por doença cardiovascular.  

 

No cruzamento dos dados quanto a doenças cardiovascular foram divididos 2 grupos, 

sendo pessoas com DCV e sem DCV, após a análise dos dados não foram encontradas diferenças 

relevantes entre esses 2 grupos. 

 

Gráfico 8a- Média por índice de massa corporal. 
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Gráfico 8b- Média por índice de massa corporal. 

 

O gráfico faz a comparação dos resultados de acordo com IMC, sendo 2 grupos, um com 

IMC acima ou igual a 30 kg/m² e o outro abaixo de 30 kg/m². Os resultados não obtiveram 

diferença significativa nessa variável.  

 

Gráfico 9a- Média por ingestão de frutas. 

 

 

 

 

 

195,5 

386,3 

183,8 

389,6 

0,0 
50,0 

100,0 
150,0 
200,0 
250,0 
300,0 
350,0 
400,0 
450,0 

TESTE 5 TESTE 7 

MÉDIA TESTES POR IMC 

>= 30 kg/m² < 30 kg/m² 

12,7 

19,0 

14,3 
13,3 

5,0 

14,7 

19,4 

6,2 

12,3 

7,1 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

TESTE 1 TESTE 2 TESTE 3 TESTE 4 TESTE 6 

MÉDIA TESTES POR FRUTAS 

>= 5 frutas/dia < 5 frutas/dia 



 

33 

 

Gráfico 9b- Média por ingestão de frutas. 

 

Esse gráfico compara pessoas que ingerem 5 ou mais porções de fruta por dia com 

pessoas que ingerem menos de 5 porções por dia. O único teste que houve diferença nesse quesito 

foi o teste 6 (p= 0,019). 

 

Gráfico 10a- Média por refeições. 
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Gráfico 10b- Média por refeições. 

 

Comparado pessoas que fazem 5 ou mais refeições por dia com pessoas que fazem menos 

de 5 refeições por dia houve diferença nos testes 3 e 6 (p= 0,044 e p= 0,049). 

 

Gráfico 11a- Média por diabetes. 
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Gráfico 11b- Média por diabetes. 

 

Ao compararmos pessoas diabéticas com pessoas não diabéticas obtivemos resposta com 

diferença estatística no teste 4 (p= 0,050). 

 

Gráfico 12a- Média por hipertensão. 
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Gráfico 12b- Média por hipertensão. 

 

Ao ser comprado pessoas com hipertensão em relação às pessoas que não são hipertensas 

não houve diferença nos resultados encontrados. 

 

Gráfico 13a- Média por hipercolesterolemia. 
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Gráfico 13b- Média por hipercolesterolemia. 

 

Os gráficos mostram que não há diferença nos resultados de pessoas com 

hipercolesterolemia em relação as que não tem hipercolesterolemia. 

 

Gráficos com base nos valores de referência de Rikli; Jones (1999). 
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Diferenças apenas nos gráficos de testes 3, 4, 5, 6 e 7. 
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6. DISCUSSÃO 

De acordo com o sistema DATASUS em pesquisa realizada no período de 2015 a 

população idosa Diamantinense com idade entre 60 a 69 anos era de 1.538, com idade entre 70 a 

79 anos 1.092 e com idade igual o superior a 80 anos 652, totalizando 3.282 pessoas idosas do 

sexo feminino. Enquanto o público masculino apresenta os seguintes números: idade entre 60 a 

69 anos 1.277, de 70 a 79 anos 725 e com idade igual ou superior a 80 anos 338, totalizando 

2.340 idosos. A somatória desses números é igual a 5.622 em uma população geral de 47.951 o 

que corresponde a 11,7% de idosos. 

 

 

Fonte: DATASUS 

O estudo foi realizado com uma amostra de 18 idosas (representando 0,55 % da 

população idosa feminina de Diamantina de acordo com o (DATASUS). A idade média 

encontrada foi de 70,2±10,7 anos, o IMC teve média de 26,6±0,1 kg/m² o que caracteriza a 

amostra como normal (em idosos) de acordo com a Cuppari (2013), TMB (Taxa Metabólica 

Basal) média de 1273,3±186,7 kcal (de acordo com o aporte energético adequado), frequência 

cardíaca média de 73,6±13 bpm (batimentos por minuto), PAS (Pressão Arterial Sistólica) média 

de 124,4±14,1 mmHg e PAD (Pressão Arterial Diastólica) média de 75,4±10,2 mmHg. 

De acordo com VIEIRA et al. (2017) a atividade física está diretamente relacionada com 

os benefícios do envelhecimento de maneira adequada, saudável, proporcionando assim 

qualidade de vida. 

Houve melhoria na aptidão física funcional (desempenho ou capacidade funcional) para 

idade menor que 70 anos apenas nos teste 6 e 7, na raça negra no teste 6 e na raça branca nos 

testes 6 e 7, houve melhor desempenho para quem tem mais escolaridade nos teste 6 e 7, pessoas 

que ingerem 5 ou mais porção de frutas no teste 6, aqueles que alimentão 5 ou mais vezes no dia 

melhora nos testes 3 e 6 e pessoas com diabetes teve melhor resultado no teste 4. 
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De acordo com Las Casas et al. (2017) demonstraram uma diminuição da atividade física 

no tempo livre com o aumento da idade e assemelha-se ao presente estudo que quanto maior a 

idade (>=70 anos) menor será o desempenho nos teste que necessitam de força explosiva e 

resistência aeróbia (5,6 segundos e 437,9 metros). Corroborando com (Sayers, 2008), com o 

aumento da idade, os idosos apresentam uma redução da massa muscular (principalmente do tipo 

de fibra II), da força explosiva e aumento do risco quedas, torna-se importante controlar as 

variáveis (qualidade do treinamento de força, alimentação adequada) que oportunizam uma 

melhora na aptidão física, reduzindo o risco de quedas e a sarcopenia. Em estudo realizado por 

(SANTOS et al. 2017), mostra que idosos com idade igual ou superior a 80 anos que tenham 

sarcopenia são mais suscetíveis a perderem mobilidade, o mesmo estudo trás consigo uma dica de 

como prevenir tal baixa de mobilidade como a prática de atividades físicas ao longo da vida e de 

forma continua, o que pode resultar na prevenção da aquisição de sarcopenia.  

As fibras musculares são divididas em 2 tipos, sendo elas fibras do tipo I e II, sendo as 

fibras de tipo I denominadas fibras vermelhas que tendem a ser fibras de resistência aeróbica, 

adequadas para esforços de longa duração e baixa intensidade, por exemplo em corredores de 

marotona que necessitam de maior reistência. Enquanto as fibras do tipo II ou fibras brancas são 

basicamente caracterizadas pela contração rápida ou força explosiva, sendo adequadas para 

movimentos de curta dururação e alta intensidade como levantamento de peso e provas curtas de 

corrida, a constituição dessas fibras não deve ser creditada apenas pelo fator genético 

(YAMASHITA, 2013). 

De acordo com a descrição feita pelo autor acima citado comparando com os resultados 

dos testes aplicados, as pessoas de cor branca se saíram melhor no teste de distância que envolveu 

resistência aeróbia, enquanto as pessoas de cor negra se saíram melhor nos testes de força, 

analisando a amostra é possível dizer que pessoas de cor branca possuem mais fibras do tipo I, 

enquanto as negras possuem predominância de fibras do tipo II. 

O nível de escolaridade de uma população tende a esclarecer e orientar sobre uma melhor 

compreensão da importância de praticar atividade física, dessa maneira esclarece para a 

população que prática de atividade física pode gerar prevenção e minimizar as perdas 

ocasionadas pelo processo de envelhecimento. SILVA et al. (2013). Os autores realizam uma 

pesquisa com 100 idosos, onde foi observando o nível de escolaridade em relação à atividade 
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física, não havendo diferença significativa, menos de 1% da amostra é influenciada diretamente 

pela escolaridade.  

Mesmo com o nível de escolaridade mais elevado onde deveria absorver e aplicar as 

informações que proporcionariam qualidade de vida o que se nota é que a população tende a 

permanecerem inativas suscetíveis a diversos fatores que podem incapacitar e prejudicar sua 

qualidade de vida e funcional. 

A prática de atividade física realizada por adultos e idosos, somente apresentam 

resultados satisfatório em relação aos riscos de doenças cardiovasculares se forem realizadas de 

maneira regular e mantendo a intensidade entre moderada e intensa (CICHOCI et al. 2017). 

Os testes realizados não mostraram diferenças significativas entre as populações com e 

sem doenças cardiovasculares, portanto com base na afirmação acima citada dá para dizer que o 

treinamento proposto no grupo de praticas corporal não tem sofrido a intensidade necessária para 

que forneça os resultados esperando nesse quesito.  

Estudo desenvolvido por VAGETTI et al. (2017), onde associou o IMC (índice de massa 

corporal) a aptidão funcional em idosas participantes de grupos de atividade física da cidade de 

Curitiba- PR. No presente estudo comprovou que a maior parte das idosas analisadas está com o 

IMC classificado como sobrepeso ou obesidade. A classificação em relação à aptidão física como 

baixa em todos os testes, enquanto as idosas que obtiveram classificação eutrófica apresentaram 

aptidão funcional adequada para os testes aplicados. Sendo assim idosas classificadas com 

obesidade tiveram maior probabilidade de apresentar baixa aptidão funcional, isso mostra que o 

IMC está ligado com a aptidão funcional e frisa a importância de cuidar e controlar o IMC do 

idoso já que isso interfere na qualidade de vida e níveis funcionais, influência nas atividades de 

vida diária e podendo gerar dependência funcional. 

Os testes realizados nesse trabalho não mostrou diferença significativa entre pessoas com 

IMC maior ou igual a 30 kg/m² em relação às pessoas com IMC abaixo de 30 kg/m², para uma 

analise mais precisa em cima da amostra comparando as afirmações do autor seria necessário 

realizar um estudo sobre o tempo de atividade frequente que as voluntárias desse estudo possuem.  

O consumo de frutas e hortaliças está associado no efeito de proteção da circunferência 

abdominal, controle hipertrigliceridemia e sindrome metabólica, mesmo com dados evidenciando 

os benefícios no consumo regular de frutas e hortaliças o número de pessoas que práticam seu 

uso com frequência está abaixo do que é recomendado, deixando claro que há necessidade de 
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incentivo para que a sociedade inclua esses alimentos no seu dia-a-dia (CASTANHO et al. 2013). 

Nos testes realizado nesse trabalho houve diferença estatísticas entre pessoas que relataram 

consumo de 5 ou mais porções de frutas em relação as que consomem menos que 5 porções por 

dia, tendo assim um melhor desempenho aquelas que relatam o consumo igual ou superior a 5, 

confirmando o que o trabalho acima citado orienta. 

Porém, assim como no presente estudo e em outros citados, o consumo de frutas, verduras e 

legumes é abaixo do recomendado, sendo necessário incentivo à população para a melhora da 

ingestão desse grupo de alimentos. 

A alimentação desempenha um papel de nutrir nosso corpo a fim de gerar energia para seu 

devido funcionamento como cita (PHILLIPS; TANG; MOORE, 2009) a relação que tem entre a 

nutrição e a saúde, a nutrição ideal é aquela adequada que gera saúde, que supri as necessidades 

do corpo, a subnutrição é a baixa absorção de alimentos que prejudicam o sistema imunológico 

deixando o organismo suscetível a infecções, a nutrição excessiva é causadora de doenças 

metabólicas como diabetes, causa obesidade, e até alguns tipos de cânceres, já a desnutrição é 

dada pela falta de alimentos que tenham nutrientes excenssiais para suprir as necessidades 

fisiológicas do corpo podendo ocasionar doenças infecciosas. 

Indo de acordo com o autor notamos que nos testes houve diferenças entre pessoas que 

alimentam no mínimo 5 vezes em relação as que não se alimentam nessa frequência, o que 

mostra a importância de se alimentar para conseguirmos suprir as necessidades do organismo e 

exercitar sem que haja interferência nos resultados por falta de nutrientes.  

A taxa metabólica basal (TBM) é possivel quantificar a quantidade de energia que o nosso 

organismo necessita para manter sua funções normal no repouso (WESTERTERP, 2001). 

De acordo com (ACSM, 2000) existem evidências que indicam que de acordo o indivíduo 

envelhece ocorre uma redução da aptidão, perda de massa muscular que em resposta resulta na 

perda de força muscular, e isso pode ser prevenido com o hábito de se manter ativo na prática 

regular de atividade física. Com o processo de envelhecimento ocorre a queda da sensibilidade á 

insulina, somado a inatividade física ocorre uma redução ainda maior. Ligando os fatos, processo 

de envelhecimento e inatividade física o indivíduo fica mais exposto a aquisição de diabetes do 

tipo II. Em estudo realizado sobre treinamento físico tem havido um grande número de idosos 

participantes, ao analisar os resultados constatou-se que houve melhoras nas respostas 
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metabólicas, contuto é provável que se manter-se ativo é possível que ocorra uma incidência 

menor de doenças vasculares crônicas , resultando em uma vida ativa e com melhor qualidade. 

Nos testes realizados houve diferença para indivíduos com diabetes em relação aos que não 

tem diabetes somente no teste 4 que se trata de um teste de flexibilidade (alcançar as costas) onde 

o resultado foi desfavorável aos portadores de diabetes, portanto não se sabe o porque houve essa 

alteração na flexibilidade o que requer mais estudos e testes para que se possa tentar entender se 

há relação ou se foi apenas uma coincidência encontrada na amostra. 

A relevância de realizar atividade física periodicamente está associada com o controle e 

tratamento da pressão arterial,  é importante que se realize no minimo 30 minutos de atividade 

física por pelo menos 5 dias na semana, sendo de maneira seção única diária ou de maneira 

acumulativa até o fim do dia totalizando o recomendado. Pessoas com pré disposição a 

hipertensão o orientado é a realização de atividade de caráter mais vigorosa a fim de absorver 

melhor os benefícos em forma de prevenção. Se tratando de um hipertenso o recomendado é 

prescrição de exercícios voltados para o treinamento aeróbico com frequência de no mínimo 3 

vezes por semana com intensidade de leve para moderada por 30 minutos diario, em conjunto ao 

exercício aeróbico é indicado implementar exercícios resistido, execução de 8 a 10 exercícios 

priorizando os principais grupamentos musculares, importante que seja de intensidade leve em 

torno de 50% da repetição máxima, trabalhando com um número maior de repetições, 10 a 15 ou 

até a fadiga moderada (MEDINA et al. 2010). 

No estudo realizado por SILVA et al. (2016) concluiu-se que existe relação benéfica quanto 

ao nível de atividade física e a quantidade de lipídios HDL (High Density Lipoproteins) 

considerado colesterol bom e TG (Triglicerídeo), em ambos os sexos desde que praticada de 

maneira vigorosa, resaltando a importância da intensidade em relação ao tempo, esses dados 

servem como reforça para que haja mais políticas públicas voltadas para prevenção e promoção 

na redução dos riscos de doenças metabólicas e cardiovasculares, influenciando a implementação 

de facilidades quanto a realização de atividades físicas e momentos de lazer.   

Na analise dos dados realizados nesse trabalho quanto à diferença entre indivíduos com e 

sem hipercolesterolemia não houve diferença significativa estatisticamente falando, o que pode ir 

à contra mão do que o autor acima cita, há possibilidade de que os exercícios que são aplicados 

no grupo de práticas corporais não tenha a intensidade recomendada, há possibilidade de que o 
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indivíduos não tenham o hábito de se exercitar regularmente e também o fator genético junto à 

inatividade física que se torna propicio ao surgimento de doenças dessa categoria.  

O presente estudo analisou através de testes funcionais a aptidão física funcional de idosas, 

sendo a amostra do estudo um número de 18 mulheres com idade média de 70.2 anos de vida. A 

predominância da cor negra nos testes em questão relatou um melhor resultado no geral 

comparado a branco e pardo, o nível de escolaridade, IMC (índice de massa corporal), DCV 

(doença cardiovascular) não houve resposta relevante nos resultados. 

Limitações e sugestões do estudo, há necessidade que se faça outras avaliações com público 

diferente, para que se possa comparar os resultados e analisar se houve igualdade de resultados, 

utilizar uma amostra maior para que se possa ter uma relação sobre uma amostra da população 

mais ampla, realizar o estudo com a população masculina de forma isolada e também de maneira 

conjunta entre homens e mulheres. Mais estudos são necessários para aumentar a amostra e 

termos uma maior segurança na extrapolação das informações ao programa e aos gestores 

públicos de saúde, educação, esporte e lazer.  
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7. CONCLUSÃO 

Portanto concluo que houve melhores resultados na aptidão física funcional (desempenho 

ou capacidade funcional) para idade menor que 70 anos apenas nos teste 6 e 7, levantar e 

caminhar 2,44 metros e caminhada de 6 minutos respectivamente, na raça negra no teste 6 e na 

raça branca nos testes 6 e 7, houve melhor desempenho para quem tem mais escolaridade nos 

teste 6 e 7, pessoas que ingerem 5 ou mais porção de frutas no teste 6, aqueles que realizam  5 ou 

mais refeições no dia melhor nos testes 3 e 6 e pessoas com diabetes teve melhor resultado no 

teste 4. 

Sugiro que haja avaliações continuas, acompanhamento, treinamento, alimentação 

balanceada prescrita por um profissional competente para que assim os indivíduos possam buscar 

melhor condição de vida, melhorando as aptidões físicas e funcionais. O projeto além de 

demostrar ser um importante programa de política pública com intuito de melhoria da saúde da 

comunidade por ela atendida também proporciona interação social dos seus integrantes. Sugiro 

que através de divulgação e parcerias atraia mais participantes e mais sedes para que se possa 

implementar outros polos pela cidade, uma vez que o projeto tem como objetivo ajudar e 

estimular a prática de movimentar-se. 

Com a execução dos testes é possível estratificar os usuários de acordo com fatores de 

risco, nível de aptidão física, para implementação de treinamentos específicos para cada 

individuo, analisar possíveis riscos como de queda e dependência de terceiros. 

Entende-se que com a identificação funcional do idoso ficam estratificados os idosos que 

devem ser observados com maior atenção. 

Os resultados encontrados nos testes servirão para os participantes como orientação aos 

cuidados que devem ter incentivar o hábito de exercitar-se de maneira regular com intuito de 

melhorar ou manter suas funcionalidades. 

Por fim resalto a importância do treinamento de força, para que possa estimular de 

maneira efetiva e desenvolvimento de fibras do tipo II que são de extrema importância para 

exercer as tarefas de vida diária, como marcha, estabilização corporal que mantém o equilíbrio 

estático e dinâmico.    
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ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha de identificação 

Nome: ______________________________________________________________ 

 

Data de Nascimento: __________________________________________________ 

 

Idade: ______________________________________________________________ 

 

Estado Civil: _________________________________________________________ 

 

Sexo: _______________________________________________________________ 

 

Tempo de projeto: _____________________________________________________ 

 

Testes Tentativa 1 Tentativa 2 Tentativa 3 

Sentar e levantar    

Flexão de braço    

Alcançar os pés    

Alcançar as costas    

Teste de 

caminhada 

estacionária de 2 

minutos 

   

Teste de levantar e 

caminhar em 2,44 
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metros 

Teste de 

caminhada de 6 

minutos 

   

Diagnósticos:  
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Anexo 2 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada: AVALIAÇÃO DA 

APTIDÃO FÍSICA FUNCIONAL EM IDOSOS PARTICIPANTES DE UM GRUPO DE 

ATIVIDADE FÍSICA EM DIAMANTINA, em virtude de sua participação como voluntário 

para CONTRIBUIR COM A PESQUISA, COM O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

E COM O PROJETO VILA ATIVA, coordenada pelo Professor Rony Carlos Las Casas 

Rodrigues e contará ainda com o graduando em Educação Física bacharelado Pedro Henrique 

Antunes Cordeiro. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação 

com o pesquisador, com a UFVJM ou com o grupo pelo qual você faz parte Vila Ativa. 

Os objetivos desta pesquisa são de avaliar a aptidão física funcional dos participantes, tais 

como: força muscular, flexibilidade, velocidade, agilidade e capacidade aeróbia de membros 

superiores e membros inferiores através do protocolo de testes desenvolvido por dois 

pesquisadores, chamados de Rikli e Jones no ano de 1999. Os motivos da pesquisa são essenciais 

para a construção e incentivo de políticas e ações de promoção à saúde e prevenção de doenças. 

Conhecê-los permite o enfrentamento das Doenças Crônicas com hipertensão, diabetes, câncer, 

além de auxiliar nos estudos que verifiquem as melhorias executadas com os investimentos às 

boas práticas de atividade física. 

Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos 

(em anexo): perguntas sobre o histórico da saúde e doença (anamnese), questionário de Prontidão 

para a Prática de Atividade Física chamado de PAR-Q, questionário de fatores de risco para 

doenças coronárias, questionário para avaliação da memória, cognição e aprendizado chamado de 

Mini Mental, questionário com informações nutricionais, teste de levantar e sentar na cadeira, 

teste de flexão de braço, teste de sentar e alcançar a ponta do pé, teste de alcanças as mãos nas 
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costas, teste de caminhada de 2,44 metros, corrida estacionaria e caminhada de 6 minutos. Além 

das medidas de Massa Corporal Total (“peso”), estatura (“altura”), Frequência Cardíaca e Pressão 

Arterial.  O tempo previsto para a realização dos testes é de aproximadamente 20 minutos. 

Os riscos relacionados com sua participação são: 

- Existem riscos quanto ao desconhecimento do histórico de saúde e doença de cada 

participante e do seu estado inicial para a execução dos testes. 

- E serão minimizados pelos seguintes procedimentos: antes de iniciar os testes serão 

aplicados os questionários para o conhecimento do histórico de saúde e doença, questionários de 

Prontidão para a Prática de Atividade Física chamado de PAR-Q, questionários de fatores de risco 

para doenças coronárias, questionários para avaliação da memória, cognição e aprendizado 

chamado de Mini-Mental, questionários com informações nutricionais, medidas da massa 

corporal total, estatura, frequência cardíaca, pressão arterial que serão analisados às tabelas de 

referência para garantir a segurança e as condição de saúde dos participantes. Tais informações 

permitem adequações durante os testes, o esclarecimento de impossibilidades de participar ou 

mesmo interrupção dos testes. 

- Existem riscos de tontura, desequilíbrios, escorregões ou tropeços. 

- E serão minimizados pelos seguintes procedimentos: o ambiente será analisado 

antecipadamente, verificado quanto a eventuais obstáculos ou riscos que serão eliminados ou 

adequado com as devidas precauções. Assim o ambiente será sinalizado, iluminado (caso 

necessário), limpo, higienizado e organizado para aumentar a segurança. O avaliador estará 

sempre ao lado oferecendo suporte e segurança durante todos os procedimentos. O avaliador 

possui treinamento em primeiros socorros oportunizando tranquilidade e conhecimento técnico 

no caso de eventuais acidentes. Caso ocorra algum acidente também será acionado o SAMU. 

Será seguido um protocolo de conduta dos testes e será realizado o monitoramento em tempo 

integral para cada participante. Será orientado que os participantes informem qualquer 

desconforto e poderão desistir dos testes a qualquer momento, será orientado para que se 

alimentem bem antes dos testes uma vez que cada pessoa possuirá seu dia e horário marcado para 

realizar os mesmos. Caso o participante utilize algum medicamente será orientado a não 

interromper o uso para realizar os testes. 

- Existem riscos de constrangimento ao responder questionários. 
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- E serão minimizados pelos seguintes procedimentos: o participante que desejar não 

responder a qualquer pergunta será permitido, assim como a desistência em participar da pesquisa 

a qualquer momento. A identidade será sigilosa, mantendo assim de maneira anônima seus dados 

e nome (a não ser quando o participante solicite que sua identidade seja revelada). Todas as 

informações são confidenciais, serão utilizadas apenas para fim de pesquisa. 

- Existem riscos de identificação dos voluntários. 

- E serão minimizados pelos seguintes procedimentos: os participantes serão codificados, 

os dados serão digitalizados, guardados em computador pelos pesquisadores, analisados e depois 

após todo o tratamento estatístico e a conclusão da pesquisa, os dados serão destruídos e 

apagados. 

Os benefícios relacionados com a sua participação poderão ser revertidos indiretamente a 

você e ao projeto, através dos resultados alcançados e da efetividade do projeto, dessa forma 

oportunizando melhorias ou reforçando a importância da prática regular de exercícios físicos, 

além de servir como incentivo à continuidade do projeto e participação da comunidade. Também 

oportunizará aos gestores do projeto a possibilidades de melhorias em sua execução. 

Será disponibilizado aos participantes uma cartilha contendo um resumo explicativo com 

os resultados obtidos. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações pessoais obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A não ser que o deseje que sua 

identidade seja identificada. 

Não haverá remuneração com a sua participação, bem como a de todas as partes 

envolvidas. Não é prevista indenização, mas em qualquer momento se ocorrer algum dano, 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 

Observação: A pesquisa não trará custo algum para você, sendo assim de 

responsabilidade do pesquisador arcar com os gastos da pesquisa. Esses gastos são apenas de 

materiais utilizados para realizar a pesquisa. 

Os gastos possíveis gerados por você (por exemplo: locomoção e deslocamento até o local 

de pesquisa, alimentação e outros) não serão ressarcidos pelo pesquisador, sendo a participação 

de caráter voluntário.  
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Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo esclarecer as suas dúvidas sobre o projeto e sobre a sua 

participação a qualquer momento. 

 

Coordenador do Projeto: Rony Carlos Las Casas Rodrigues.  

Endereço: Rua Coronel Pedro Jorge, 225, Bairro Prado. Belo Horizonte. MG 

Telefone: (031) 996443313 

Pesquisador: Pedro Henrique Antunes Cordeiro 

Endereço: Rua E, Nº 29, Bairro Vila Operária. Diamantina. MG 

Telefone: (038) 991696099 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da mesma e 

aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante 

o anonimato e o sigilo referente à minha participação (a não ser que deseja que sua identidade 

seja revelada, será feita uma observação abaixo da assinatura). 

Nome do participante da pesquisa: ____________________________ 

 

Assinatura do participante da pesquisa: _______________________ 

 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba  

Diamantina/MG CEP39100-000 

Tel.: (38)3532-1240  

Coordenadora: Prof.ª Simone Gomes Dias de Oliveira 

Secretária: Leila Adriana Gaudencio Sousa 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br 

 

  

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
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Anexo 3 

Carta convite para participação na seguinte pesquisa 

“AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA FUNCIONAL EM IDOSOS PARTICIPANTES DE 

UM GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA EM DIAMANTINA" 

O graduando em Educação Física, Pedro Henrique Antunes Cordeiro, vinculado a Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM convida todos para participarem da 

pesquisa com o tema: AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA FUNCIONAL EM IDOSOS 

PARTICIPANTES DE UM GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA EM DIAMANTINA, 

desenvolvida sob a orientação do professor Rony Carlos Las Casas Rodrigues. 

O objetivo da pesquisa é avaliar aptidão física funcional dos idosos participantes do grupo de 

Atividade Física Vila Ativa do município de Diamantina. 

Será realizado uma bateria de testes funcionais que serão conduzidos pelo pesquisador Pedro 

Henrique Antunes Cordeiro e seu orientador Rony Carlos Las Casas Rodrigues. Os resultados 

serão mostrados aos participantes, esclarecimento das dúvidas quanto aos resultados obtidos e 

orientações que vinde a ser necessária, a identidade dos participantes será preservada. 
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Anexo 4 

Protocolo dos Testes de Aptidão Física Funcional da Bateria de Testes de Rikli & Jones (1999) 

 
1. Levantar e sentar na Cadeira 

  
Fonte: Safons e Pereira, 2007.  

Objetivo:  

Avaliar a força e resistência dos membros inferiores (número de execuções em 30’’ sem a 

utilização dos membros superiores).  

Equipamento:  

Cronómetro, cadeira com encosto (sem braços), com altura do assento aproximadamente 43 cm. 

Por razões de segurança, a cadeira deve ser colocada contra uma parede, ou estabilizada de 

qualquer outro modo, evitando que se mova durante o teste.  

Protocolo:  

O teste inicia-se com o participante sentado no meio da cadeira, com as costas direitas e os pés 

afastados à largura dos ombros e totalmente apoiados no solo. Um dos pés deve estar 

ligeiramente avançado em relação ao outro para a ajudar a manter o equilíbrio. Os membros 

superiores estão cruzados ao nível dos pulsos e contra o peito. Ao sinal de “partida” o 

participante eleva-se até à extensão máxima (posição vertical) e regressa à posição inicial 

sentado. O participante é encorajado a completar o máximo de repetições num intervalo de tempo 

de 30’’. Enquanto controla o desempenho do participante para assegura o maior rigor, o avaliador 

conta as elevações corretas. Chamadas de atenção verbais (ou gestuais) podem ser realizadas para 

corrigir um desempenho deficiente.  

Prática/ ensaio:  

Após uma demonstração realizada pelo avaliador, um dos dois ensaios podem ser efetuados pelo 

participante visando uma execução correta. De imediato segue-se a aplicação do teste.  

Pontuação:  
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A pontuação obtida pelo número total de execuções corretas num intervalo de 30’’. Se o 

participante estiver a meio da elevação no final dos 30’’, esta deve contar como uma elevação.  

Valores de referência levantar e sentar (número de repetições) 

Idade 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 

Feminino 12-17 11-16 10-15 10-15 9-14 8-13 4-11 

Masculino 14-19 12-18 12-17 11-17 10-15 8-14 7-12 

Fonte: Rikli e Jones citado por Safons e Pereira, 2007. 

2. Flexão do antebraço 

  
Fonte: Safons e Pereira, 2007.  

Objetivo:  

Avaliar a força e resistência do membro superior (número de execuções em 30’’)  

Equipamento:  

Cronómetro, cadeira com encosto (sem braços) e halteres de mão (2,27 Kg para mulheres e 3,36 

Kg para homens).  

Devido à ausência do haltere com o peso certo utilizou-se um peso aproximado de 2,07 kg para 

as mulheres e de 3,29 par os 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 antebraço em posição inferior, ao lado da cadeira, perpendicular ao solo. Ao sinal 

de “iniciar” o participante roda gradualmente a palma da mão para cima, enquanto faz a flexão do 

antebraço no sentido completo do movimento; depois regressa à posição inicial de extensão do 

antebraço. Especial atenção deverá ser dada ao controlo da fase final da extensão do antebraço.  

O avaliador ajoelha-se (ou senta-se numa cadeira) junto do participante no lado do braço 

dominante, colocando os seus dedos no bicípite do executante, de modo a estabilizar a parte 

superior do braço, e assegurar que seja realizada uma flexão completa (o antebraço do 
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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 a extensão total, evitando movimentos de balanço do antebraço. 

O relógio deve ser colocado de maneira totalmente visível.  

O participante é encorajado a realizar o maior número possível de flexões num tempo limite de 

30’’, mas sempre com movimentos controlados tanto na fase de flexão como de extensão. O 

avaliador deverá acompanhar as execuções de forma a assegurar que o peso é transportado em 

toda a amplitude do movimento – da extensão total à flexão total.  

Cada flexão correta é contabilizada, com chamadas de atenção verbais sempre que se verifique 

um desempenho incorreto.  

Prática/ ensaio:  

Após demonstração por parte do avaliador deverão ser realizadas, uma ou duas tentativas pelo 

participante para confirmar uma realização correta, seguindo-se a execução do teste durante 30’’.  

Pontuação:  

A pontuação é obtida pelo número total de flexões corretas realizadas num intervalo de 30’’. Se 

no final dos 30’’ o antebraço estiver em meia-flexão, deve contabilizar-se como flexão total. 

Valores de referência Flexão de braço (número de repetições) 

Idade 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 

Feminino 13-19 12-18 12-17 11-17 10-16 10-15 8-13 

Masculino 16-22 15-21 14-21 13-19 13-19 11-17 10-14 

Fonte: Rikli e Jones citado por Safons e Pereira, 2007. 

3. Sentar e alcançar 

  
Fonte: Safons e Pereira, 2007.  

Objetivo:  

Avaliar a flexibilidade dos membros inferiores (distância atingida na direção dos dedos dos pés)  

Equipamento:  
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Cadeira com encosto (aproximadamente 43 cm de altura até ao assento) e uma régua de 45 cm. 

Por razões de segurança, a cadeira deve ser colocada contra uma parede de forma a que se 

mantenha estável (não deslize para a frente) quando o participante se sentar na respectiva 

extremidade. 

Protocolo:  

Começando numa posição sentado, o participante avança o seu corpo para a frente, até se 

encontrar sentado na extremidade do assento da cadeira. A dobra entre o topo da perna e as 

nádegas deve estar ao nível da extremidade do assento. Com uma perna flectida e o pé totalmente 

assente no solo, a outra perna (a perna de preferência) é estendida na direção da coxa, com o 

calcanhar no chão e o pé flectido (aprox. 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 hiperestendida), o participante flete lentamente para a frente até 

à articulação da coxo-femural (a coluna deve manter-se o mais direita possível, coma 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 2’’. Se o joelho da perna estendida começar a flectir, 

solicitar ao participante que se sente lentamente até que o joelho fica na posição estendida antes 

de iniciar a medição.  

Prática/ ensaio:  

Após demonstração realizada pelo avaliador, o participante é questionado sobre a sua perna 

preferencial. O participante deve ensaiar duas vezes, seguindo-se a aplicação do teste.  

Pontuação:  

Usando uma régua de 45 cm, o avaliador regista a distância (cm) até aos dedos dos pés (resultado 

mínimo) ou a distância (cm) que consegue alcançar para além dos dedos dos pés (resultado 

máximo). O meio do dedo grande do pé, na extremidade do sapato, representa o ponto zero. 

Registar ambos os valores encontrados com a aproximação de 1 cm, e fazer um 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:  
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O avaliador deve ter em atenção as pessoas que apresentam problemas de equilíbrio, quando 

sentadas na extremidade da cadeira.  

A perna preferida é definida pelo melhor resultado. É importante trabalhar os dois lados do corpo 

ao nível da flexibilidade, mas por questões de tempo apenas o lado hábil tem sido usado para a 

definição de padrões.  

Valores de referência sentar e alcançar os pés (cm) 

Idade 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 

Feminino -1 a +13 -1 a +11 -3 a +10 -4 a +9 -5 a +8 -6 a +6 -11 a +3 

Masculino -6 a +10 -8 a +8 -9 a +6 -10 a +5 -14a +14 -14 a +1 -17 a +1 

Fonte: Rikli e Jones citado por Safons e Pereira, 2007. 

5. Sentado, caminhar 2,44 e voltar a sentar  

 
Fonte: Safons e Pereira, 2007.  

Objetivo:  

Avaliar a mobilidade física – velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico.  

Equipamento:  

Cronómetro, fita métrica, cone (ou outro marcador) e cadeira com encosto (aproximadamente 43 

cm de altura).  

Montagem:  

A cadeira deve ser posicionada contra a parede ou de outra forma que garanta a posição estática 

durante o teste. A cadeira deve também estar numa zona desobstruída, em frente a um cone à 

distância de 2,44 m (medição desde a ponta da cadeira até à parte anterior do marcador). Deverá 

haver pelo menos 1,22 m de distância livre à volta do cone, permitindo ao participante contornar 

livremente o cone.  

Protocolo:  

O teste é iniciado com o participante totalmente sentado na cadeira (postura ereta), mãos nas 

coxas, e pés totalmente assentados no solo (um pé ligeiramente avançado em relação ao outro). 
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Ao sinal de “partida” o participante eleva-se da cadeira, caminha o mais rápido possível à volta 

do cone (por qualquer dos lados) e regressa à cadeira. O participante deve ser informado de que 

se trata de um teste “por tempo”, sendo o objetivo caminhar o mais depressa possível (sem 

correr) à volta do cone e regressar à cadeira. O avaliador deve funcionar como assistente, 

mantendo-se a meia distância entre a cadeira e o cone, de maneira a poder dar assistência em caso 

de desequilíbrio. O avaliador deve iniciar o cronómetro ao sinal de “partida” quer a pessoa tenha 

ou não iniciado o movimento, e pará-lo no momento exato em que a pessoa se senta.  

Prática / ensaio:  

Após demonstração, o participante deve experimentar uma vez, realizando duas vezes o 

exercício. Deve chamar-se a atenção do participante de que o tempo é contabilizado até este estar 

completamente sentado na cadeira. 

Pontuação:  

O resultado corresponde ao tempo decorrido entre o sinal de “partida” até ao momento em que o 

participante está sentado na cadeira. Registam-se os dois valores até ao 0,01’. O melhor resultado 

é utilizado para medir o desempenho. 

Valores de referência teste de agilidade 2,44 metros (segundos) 

Idade 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 

Mulheres  6.0 - 4.4 6.4 – 4.8 7.1 – 4.9 7.4 – 5.2 8.7 – 5.7 9.6 – 6.2 11.5-7.3 

Homens 5.6 – 3.8 5.7 – 4.3 6.0 – 4.2 7.2 – 4.6 7.6 – 5.2 8.9 – 5.3 10.0-6.2 

Fonte: Rikli e Jones citado por Safons e Pereira, 2007. 

6. Marcha estacionária de 2 minutos 

 
Fonte: Safons e Pereira, 2007. 

Objetivo: 

Fornecer uma alternativa para o teste de resistência aeróbica. Equipamento: cronômetros, fita 

métrica e fita adesiva. Recomendações de segurança: Os participantes com problemas de 

equilíbrio devem ficar em pé próximo a uma parede, porta ou cadeira e monitorados com atenção. 
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Monitorar todos os participantes com atenção para sinais de esforço excessivo. Ao final do teste 

pedir para continuar marchando durante mais de um minuto para recuperação. 

Procedimento: 

Ao comando o avaliado começa a marchar no lugar (sem correr), completando tantas elevações 

quanto conseguir em 2 minutos. Quando a altura do joelho não puder ser mantida, o avaliado é 

orientado a parar, ou parar e descansar até que a forma apropriada possa ser readquirida (RIKLI; 

JONES, 1999). 

Valores de referência marcha estacionária de 2 minutos (número de vezes) 

 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 

Mulheres  75-107 73-107 68-101 68-100 60-90 55-85 44-72 

Homens 87-115 86-116 80-110 73-109 71-103 59-91 52-86 

Fonte: Rikli e Jones citado por Safons e Pereira, 2007. 

7. Alcançar atrás das costas  

  
Fonte: Safons e Pereira, 2007.  

Objetivo:  

Avaliar a flexibilidade dos membros superiores (distância que as mãos podem atingir atrás das 

costas).  

Equipamento:  

Régua de 45 cm  

Protocolo:  

Na posição de pé, o participante coloca a mão dominante por cima do mesmo e alcança o mais 

baixo possível em direção ao meio das costas, palma da mão para baixo e dedos estendidos (o 

cotovelo apontado para cima). A mão do outro braço é colocada por baixo e atrás, com a palma 

virada para cima, tentando alcançar o mais longe possível numa tentativa de tocar (ou sobrepor) 

os dedos médios de ambas as mãos.  

Prática/ ensino:  
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Após demonstração por parte do avaliador, o participante é questionado sobre a sua mão de 

preferência. Sem mover as mãos do participante, o avaliador ajuda a orientar os dedos médios de 

ambas as mãos na direção um do outro. O participante experimenta duas vezes, seguindo-se duas 

tentativas do teste. O participante não pode entrelaçar os dedos e puxar.  

Pontuação:  

A distância de sobreposição, ou a distância entre os médios é medida ao cm mais próximo. Os 

resultados negativos (-) representam a distância mais curta entre os dedos médios; os resultados 

positivos (+) representam a medida da sobreposição dos dedos médios. Registam-se duas 

medidas. O “melhor” valor é usado para medir o desempenho. Certifique-se de que marca os 

sinais – e + na ficha de pontuação. 

Valores de referência alcançar mão às costas (cm) 

Idade 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 

Feminino -8 a +4 -9 a +4 -10 a +3 -13 a +1 -14 a 0 -14 a -3 -20 a -3 

Masculino -17 a 0 -19 a -3 -20 a -3 -23 a -5 -24 a -5 -25 a -8 -27a -10 

Fonte: Rikli e Jones citado por Safons e Pereira, 2007. 

7. Andar 6 minutos  

 
Fonte: Safons e Pereira, 2007.  

Objetivo: 

Avaliar a resistência aeróbia percorrendo a maior distância em 6 minutos.  

Equipamento:  

Cronómetro, fita métrica, cones (ou outro marcador) e giz. As cadeiras devem estar colocadas ao 

longo de vários pontos, na parte de fora do circuito.  

Montagem:  

O teste envolve a medição da distância máxima que pode ser caminhada durante seis minutos ao 

longo de percurso de 50m, sendo marcados segmentos de 5m. Os participantes caminham 

continuamente em redor do percurso marcado, durante um período de 6 minutos, tentando 

percorrer a máxima distância possível. A área de percurso deve ser bem iluminada, a superfície 
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não deve ser deslizante e lisa. Se necessário o teste pode ser realizado numa área retangular 

marcada me segmentos de 5m.  

Protocolo:  

Para facilitar o processo de contagem das voltas do percurso, pode ser dado ao participante um 

pau (ou objeto similar) no fim de cada volta, ou então um colega pode marcar numa ficha de 

registro sempre que uma volta é terminada. Ao sinal de partida, os participantes são instruídos 

para caminhar o mais rapidamente possível (sem correrem) na distância marcada à volta dos 

cones. Se necessário os participantes podem parar e descansar, sentando-se e retomando depois o 

percurso.  

Prática/ensino:  

O participante deve experimentar uma ocasião anterior ao dia do teste, para que possa criar o seu 

ritmo. No dia do teste, o avaliador deve fazer uma demonstração do procedimento e permitir ao 

participante que pratique rapidamente para assegurar a compreensão do protocolo. Os 

participantes devem ser encorajados verbalmente no sentido de obterem o desempenho máximo.  

Pontuação:  

O resultado representa o número total de metros caminhados durante os seis minutos.  

Precauções: Qualquer participante deve interromper o teste caso tenha tonturas, dor, náuseas ou 

fadiga. 

Valores de referência caminhada de 6 minutos (metros percorridos) 

Idade 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 

Mulheres  498-604 457-581 439-562 393-535 352-494 311-466 251-402 

Homens 578-672 512-640 498-622 430-585 407-553 348-521 279-457 

Fonte: Rikli e Jones citado por Safons e Pereira, 2007. 
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Anexo 5 

OUTRAS MEDIDAS E AVALIAÇÕES 

 

- Estatura e Massa Corporal 

 
Fonte: Safons e Pereira, 2007.  

Objetivo:  

Avaliar o índice de massa corporal (kg/m2).  

Equipamento:  

Balança, fita métrica de 150 cm, régua e marcador.  

Calçado:  

Por uma questão de tempo, as pessoas podem estar calçadas durante a medição da altura e do 

peso, com os ajustamentos abaixo descritos.  

Protocolo:  

Estatura – uma fita métrica deve ser aplicada verticalmente numa parede, com a posição zero 

exatamente a 50 cm acima do solo. O participante 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 objeto similar) sobre a cabeça do participante, mantendo-a nivelada, estendendo-a até à 

fita métrica. A estatura da pessoa é a medida (cm) indicada na fita métrica, mais 50 cm (distância 

a partir do solo até ao ponto zero da fita métrica). Caso se o participante se encontre calçado, 

pode ainda retirar-se de 1,3 cm a 2,5 cm do total dos cm, usando o critério mais rigoroso possível.  

Massa Corporal Total – o participante deve despir todas as peças de vestuário pesadas, tais 

como, casacos, camisolas grossas, etc. O peso é medido e registado com aproximação às 100 g e 

ajustamentos relativos ao peso do calçado. Em geral deve ser subtraído 0,45 kg para mulheres e 

0,91 kg para homens. 
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ACSM, 2010 

 
Cuppari, 2013 

 
- Frequência Cardíaca 

A Frequência Cardíaca (FC) de repouso deverá ser verificado no punho (radial) durante 15 

segundos. Após o valor deverá ser multiplicado por 4. 

OBSERVAÇÕES: 

Assim teremos a Frequência Cardíaca de repouso por minutos que deverá ser menor que 

100bpm. 

A Frequência Cardíaca de recuperação, após 1 minuto da execução do exercício ou teste, 

deverá reduzir mais do que 12 bpm. 

- Pressão arterial 

Preparo do voluntário: 

Explicar o procedimento ao voluntário e deixá-lo em repouso por pelo menos cinco minutos em 

ambiente calmo. Deve ser instruído a não conversar durante a medida. Possíveis dúvidas devem 

ser esclarecidas antes ou após o procedimento. 

Certificar-se de que o voluntário NÃO: 

- não esteja com a bexiga cheia. 

- não praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos. 

- não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos. 

- não fumou nos 30 minutos anteriores. 
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Posicionamento do voluntário: Deve estar na posição sentada, pernas descruzadas, pés apoiados 

no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração (nível do 

ponto médio do esterno ou quarto espaço intercostal), livre de roupas, apoiado, com a palma da 

mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. 

Para a medida propriamente: 

a) Sugere-se medir ao lado esquerdo (mais próximo ao coração). 

b) Obter a circunferência aproximadamente no meio do braço. Após a medida, 

selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço. 

c) Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital. 

d) Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. 

e) Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial. O seu 

reaparecimento corresponderá à PA sistólica. 

f) Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do 

estetoscópio sem compressão excessiva. 

g) Inflar rapidamente até ultrapassar em 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão 

sistólica, obtido pela palpação. 

h) Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo). 

i) Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), 

que é em geral fraco, seguido de batidas regulares, e, após, aumentar ligeiramente 

a velocidade de deflação. 

j) Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase IIa de 

Korotkoff). 

k) Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu 

desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa. 

l) Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no 

abafamento dos sons (fase IIb de Korotkoff) e anotar valores da 

sistólica/diastólica. 

m) Sugere-se esperar em torno de 1 minuto para nova medida, embora esse aspecto 

seja controverso. 

n) Informar os valores de pressões arteriais obtidos para o voluntário. 
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o) Anotar os valores exatos sem “arredondamentos” e o braço no qual a pressão 

arterial foi medida. 

OBSERVAÇÕES: 

A Pressão Arterial de repouso deverá ser mensurada no braço esquerdo. 

A Pressão Arterial deverá estar abaixo de 160/100 mmHg. 

Importante observar após o exercício, na medida da Pressão Arterial de 

recuperação, a Pressão Arterial Diastólica não deverá ser maior do que 15 mmHg em 

relação a de repouso. 
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Anexo 6 

Testes de Memória, cognição e aprendizado 

 

Mini-Mental: É um teste de rastreamento (não diagnóstico) e permite uma avaliação global 

do Funcionamento cognitivo. 

É composto por uma avaliação objetiva da orientação, memória, cálculo e linguagem.

 

CLASSIFICAÇÃO 
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Anexo 7 

QUESTIONÁRIOS DE PRONTIDÃO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

 

PAR-Q (Revisado pelo ACSM, 1998) S N 

01 
Seu médico já disse que você possui algum problema cardíaco e recomenda atividade físicas 

apenas sob supervisão médica?   

02 Você tem dor no peito provocada por atividades físicas?   

03 Você teve dor no peito no último mês?   

04 
Você já perdeu a consciência em alguma ocasião ou sofreu alguma queda em virtude de 

tontura?   

05 
Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia agravar-se com as atividades 

físicas propostas?   

06 Algum médico já lhe prescreveu medicamento para pressão arterial ou para o coração?   

07 
Você tem conhecimento, por informação médica ou pela própria experiência, de algum 

motivo que poderia impedi-lo de participar de atividades físicas sem supervisão médica?   
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Anexo 8 

Histórico de Saúde (anamnese) 

ESTRATIFICAÇÃO E FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CORONARIANA 

(ACSM, 1998) 

Colesterol: Acima de 240 mg/dl ou desconhecida; 

Idade: Homem acima de 45 anos ou mulher acima de 55 anos; 

Pressão Arterial: Acima de 140/90 mmHg ou usa medicamento para Pressão Arterial; 

Histórico Familiar de infarto agudo do miocárdio: infarto do miocárdio, revascularização 

coronariana ou morte súbita antes dos 55 anos de idade no pai ou em outro parente masculino de 

primeiro grau (Pais, irmãos, tios e avós), ou antes de 65 anos de idade na mãe ou em outra 

parente feminina de primeiro grau (Pais, irmãos, tios e avós). Sem informação colocar com 

positivo. 

Sedentarismo: Atividade Profissional Sedentária e/ou não participa em pelo menos 30 minutos 

de atividade física de intensidade moderada (40 - 60% do VO2) em pelo menos três dias da 

semana durante um período de pelo menos 3 meses; 

Obesidade: Mais de 10 kg de excesso de peso ou IMC>=30 kg/m²; 

Diabetes ou pré diabetes: Atualmente algum médico lhe disse que o (a) Sr. (a) possui glicose 

em jejum alterada (glicose em jejum alterada = glicose plasmática em jejum >= 100 mg/dL  (5,50 

mmlo/dL), porém < 126 mg/dL (6,93 mmol/L) ou tolerância à glicose alterada (TAG) = valores 

de 2 horas no teste de tolerância à glicose oral (TTGO) >= 140 mg/dL (7,70 mmol/L), porém 

<200 mg/dL (11,00 mmol/L) confirmados por mensurações em pelo menos duas ocasiões 

separadas - validade do exame 6 meses); 

Tabagismo: fumante atual de cigarros ou deixou de fumar durante os 6 meses precedentes ou 

ficou sob exposição à fumaça ambiental de tabaco; 

Estilismo: nos últimos 30 dias, você bebeu 5 (para homens) / 4 (para mulheres) ou mais drinques 

em uma única ocasião. Um drinque = Uma lata de cerveja de 350ml, uma taça de vinho ou uma 

dose de bebida destilada (whisky, cachaça); 

Estresse: Atualmente você está apresentando quantos sintomas dos descritos: agitação, fadiga 

(cansaço), falta de concentração, irritabilidade, tensão muscular, perturbações do sono, 

preocupação e ansiedade excessiva e constante (estresse) 
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Possui ou Teve: 

Alguma doença do coração (Insuficiência cardíaca, coração fraco ou coração grande - 

Chagásico)? 

Angioplastia ou cirurgia no coração (artéria entupida no coração)? 

Problemas nas válvulas do coração? 

Derrame / AVC / Isquemia cerebral / Aneurisma? 

Medicamento para o coração (Ex.: carvedilol) 

Alguma queda em virtude de tontura? E ou alguma arritmia? 

Dores musculares ou câimbras? 

Articulações doloridas, rígidas, restritas ou inchadas? 

Falta de ar? Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC? (bronquite crônica e/ou enfisema) 

Distúrbios da tireoide (toma medicamento para tireoide, possui hipertireoidismo, possui 

hipotireoidismo e outros)? 

Tosse matinal crônica? Ou que expelisse sangue? 

Problemas crônico nos rins (hemodiálise, perda dos rins gerada por diabetes, P. A. alta ou ácido 

úrico)? 

Hepatite ou cirrose? 

Qualquer problema importante de audição ou visão? 

Glaucoma ou pressão crescente nos olhos? 

Pés gelados e trêmulos, mesmo em tempo de calor? 

Dores nas costas? 

Problemas como fadiga frequente e distúrbios de sono? 

Dores de cabeça ou enxaqueca frequente? 

Alguma lesão ou fez cirurgia? A quanto tempo? 

Tontura ou formigamento em alguma parte do corpo? 

Deixou de realizar suas tarefas habituais, do dia a dia (trabalho, escola, serviço doméstico, visitas 

etc) por motivo de saúde? 

Queda nos últimos 6 meses (escorregão, perda de equilíbrio, tropeço)? 

Alergia a alguma coisa (medicamento, alimento, inseto, substância e etc)? 

Alguma deficiência? Se sim, qual: 1-fisica 2-motora 3-visual 4-auditiva 5-intelectual/cognitiva 6-

multiplas (2 ou mais) 
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Toma algum medicamento? Quantidades (número de medicamentos e miligramas)? 

Quantas horas dorme por dia? 

Pratica atividade física? Quantos dias e quantas horas? 

Observações gerais: 

Sistema Digestório:  

Sistema Respiratório:  

Sistema Urinário:  

Sistema Cardiovascular:  

Sistema Musculoesquelético:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

Anexo 9 

CRITÉRIOS DE INTERRUPÇÃO DOS TESTES OU EXERCÍCIOS FÍSICOS 

O avaliado pede para interromper; 

Exaustão; 

FC máxima preconizada atingida (220 – idade); 

Náusea e vômitos; 

Tonteira; 

Palidez intensa; 

Formigamento nas extremidades superiores; 

Fadiga grave; 

Dispneia severa; 

Taquicardia; 

Perda da qualidade do exercício; 

Desconforto músculo esquelético e dores articulares severas; 

Redução da frequência Cardíaca e Pressão Arterial Sistólica apesar do aumento da intensidade e 

quantidade; 

Falha nos aparelhos de monitoramento. 

Anexo 10 
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DADOS NUTRICIONAIS 

ALIMENTAÇÃO DIA ANTERIOR AO TESTE 

NOME             

DATA:     
    

    

  

AVALIADOR 
 

CARBOIDRATOS, LIPÍDIOS, PROTEÍNAS E BEBIDAS 

ALIMENTO QDE HORÁRIO OBS 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

            
ALIMENTAÇÃO ANTES DO TESTE 
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