
ROSANA APARECIDA ANDREOTTI

e

São
t

ORIENTADORA: PROF*. Dr*. SILENE SUM1RE OKUMA

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE AS 

ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA DE IDOSOS

requisito parcial para a obtenção do 

grau de Mestre em Educação Física.

Dissertação apresentada à Escola de

Educação Física e Esporte da

Universidade de São Paulo, como



Dissertação (Mestrado) - Escola de Educação Física 
e Esporte da Universidade de São Paulo.

Orientadora: Profa.Dra. Silene Sumire Okuma.

Andreotti. Rosana Aparecida
Efeitos de um programa de educação física sobre as 

atividades da vida diaria de idosos / Rosana Aparecida 
Andreotti. - São Paulo : ís.n.]. 1999.

xiv, 125p.

1. Educação física - idosos 2. Envelhecimento
3. Qualidade de vida - idosos 4. Terceira idade I. Titulo.



ii

AGRADECIMENTOS

Ao Professor Doutor Edison de Jesus Manoel e ao Professor Doutor Wilson Jacob

À Professora Doutora Silene Sumire Okuma, pela dedicação e empenho na orientação 

desse trabalho, e pela confiança depositada em mim, o que permitiu minha livre ação na busca 

do conhecimento.

Filho, pelas valiosas contribuições dadas no decorrer do trabalho.

Ao Professor Doutor José Guilmar Mariz de Oliveira, pela orientação inicial, sem a qual 

não seria possível meu ingresso no programa de pós-graduação.

A todas as colegas do GREPEFI (Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Física para 

Idosos), pela oportunidade da constante reflexão conjunta na construção de conhecimentos 

sobre o idoso e a educação física.

Aos idosos do PAAF (Programa Autonomia para Atividade Física) da EEFEUSP, pelo 

consentimento de participação nessa pesquisa, e pela possibilidade que me deram de entender a 

velhice como uma fase boa da vida.

A Deise Andriotti, pelo apoio durante a fase de coleta de dados.

A minha irmã, Mareia, pela amizade incondicional.

A meu irmão, José Mário, pela alegria e bom humor do dia-a-dia.

Aos meus queridos pais, José Roberto e Olinda, pelo amor e carinho de todos os dias, e 

pelo incentivo ao meu crescimento profissional.

Ao meu marido, Joaquim, pelo seu companheirismo e amor, que a cada dia me 

revigoram.

A Lia, minha filha que está prestes a nascer.



iii

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS 

ix

X

xiRESUMO 

xiii

011

052 O PROBLEMA 

06OBJETIVOS 3

064

085

08Envelhecimento humano 5.1
085.1.1
115.1.2
145.2
225.3
225.3.1
235.3.1.1
245.3.1.2
275.3.1.3
285.3.2
335.3.3

5.4
em idosos 36

45
516

LISTA DE QUADROS

LISTA DE ABREVIATURAS 

ABSTRACT
INTRODUÇÃO 

JUSTIFICATIVA

REVISÃO DA LITERATURA 

Características psico-sociais do envelhecimento humano 

Características biológicas do envelhecimento humano ...

Qualidade de vida e capacidade funcional na velhice

Atividade física e envelhecimento

Efeitos da atividade física nas capacidades físicas 

Atividade física e força muscular  

Atividade física e capacidade aeróbia  

Atividade física e flexibilidade

Página 

vi

Efeitos da atividade física nas capacidades motoras  

Efeitos da atividade física na saúde psicológica  

Influências da atividade física sobre atividades motoras da vida diária

Avaliação de atividades motoras da vida diária na velhice 

METODOLOGIA



iv

516.1 Amostra 

52Procedimentos 6.2
O Programa Autonomia Para Atividade Física - PAAJF 526.3

546.4 Instrumentos 

546.4.1 Testes motores 

54Entrevistas 6.4.2

55A pré-análise6.4.2.1

56A exploração do material 6.4.2.2

57Validação da bateria de testes de AVD 6.4.3

576.4.3.1 Amostra 

57Procedimentos 6.4.3.2

58Seleção das AVD que compuseram a bateria de testes 6.43.3
62Determinação da validade dos testes 6.4.3.4

65Determinação da objetividade e fidedignidade dos testes 6.4.3.5

68Tratamento estatístico 6.5

686.5.1 Testes motores 
68Entrevistas 6.5.2

68Limitações do estudo 6.6

696.7

697
70Caminhar 7.1
73Sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa 7.2

75Subir degraus 7.3
77Subir escada 7.4

79Levantar-se do solo 7.5

82Habilidades manuais 7.6

Calçar meias 847.7

Delimitação do estudo
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 



V

867.8

888
899

91

104ANEXOS 

Comentários gerais

CONCLUSÕES

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



vi

LISTA DE TABELAS

Página

TABELA 01-

59

TABELA 02-

60

TABELA 03

60

TABELA 04-

61

TABELA 05-

64

TABELA 06-

64

TABELA 07-

65

TABELA 08-
66

TABELA 09-

67

TABELA 10-

71

Médias de desempenho (Segundos) e desvios padrão no 

"caminhar 800 metros", no início e após 12 meses de PAAF, 

e nível de significância da diferença das médias de 

desempenho (p)

Frequência das principais atividades de locomoção realizadas 

pelos sujeitos durante uma semana  

Frequência das principais atividades domésticas realizadas 

pelos sujeitos durante uma semana  

Frequência das principais atividades de auto-cuidado 

realizadas pelos sujeitos durante uma semana  

Frequência das principais AVD realizadas com dificuldade 

pelos idosos  

Frequência relativa à opinião dos juízes quanto à clareza de 

descrição dos testes (n=6)  

Frequência relativa à opinião dos juízes quanto à viabilidade 

de aplicação dos testes (n=6)  

Frequência relativa à opinião dos juízes quanto à relação dos 

testes com AVD (n=6)  

Estimativas de p (coeficiente de correlação intraclasse) para 

a determinação do grau de objetividade dos testes de AVD... 

Estimativas de p (coeficiente de correlação intraclasse) para 

a determinação do grau de fidedignidade dos testes de 

AVD



vii

TABELA 11-

72

TABELA 12-

73

TABELA 13-

74

TABELA 14-

76

TABELA 15

77

TABELA 16-

77

TABELA 17-

79

TABELA 18-

80

Médias de desempenho (Segundos) e desvios padrão no 

"levantar-se do solo", no inicio e após 12 meses de PAAF, e 

nível de significância da diferença das médias de 

desempenho (p)

Frequência (F) em % da manifestação de presença ou 

ausência de mudanças na realização da AVD "caminhar"  

Médias de desempenho (Segundos) e desvios padrão no 

"sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa", 

no início e após 12 meses de PAAF, e nível de significância 

da diferença das médias de desempenho (p)  

Frequência (F) em % da manifestação de presença ou 

ausência de mudanças na realização da AVD "sentar e 

levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa"  

Médias de desempenho (Segundos) e desvios padrão no 

"subir degraus", no início e após 12 meses de PAAF, e nível 

de significância da diferença das médias de desempenho (p).. 

Frequência (F) em % da manifestação de presença ou 

ausência de mudanças na realização da AVD "subir 

degraus"  

Médias de desempenho (Segundos) e desvios padrão no 

"subir escada", no início e após 12 meses de PAAF, e nível 

de significância da diferença das médias de desempenho (p).. 

Frequência (F) em % da manifestação de presença ou 

ausência de mudanças na realização da AVD "subir 

escada"



viii

TABELA 19-

81

TABELA 20-

83

TABELA 21-

84

TABELA 22-

85

TABELA 23-

85

Médias de desempenho (Segundos) e desvios padrão nas 

"habilidades manuais", no inicio e após 12 meses de PAAF, e 

nível de significância da diferença das médias de 

desempenho (p)  

Frequência (F) em % da manifestação de presença ou 

ausência de mudanças na realização da AVD "tarefas 

manuais"

Frequência (F) em % da manifestação de presença ou 

ausência de mudanças na realização da AVD "levantar-se do 

solo"

Médias de desempenho (Segundos) e desvios padrão no 

"calçar meia", no inicio e após 12 meses de PAAF, e nível de 

significância da diferença das médias de desempenho (p)  

Frequência (F) em % da manifestação de presença ou 

ausência de mudanças na realização da AVD "calçar 

meia"



ix

LISTA DE QUADROS

QUADRO 01-
47QUADRO 02-

Testes de AVD de desempenho motor

Testes de AVD de auto-percepção

Página

46



X

LISTA DE ABREVIATURAS

Atividades da vida diáriaAVD

AI

B

n

Avaliador A, no Io dia de medição 

Avaliador A, no 2o dia de medição 

Avaliador B, no 2o dia de medição 

Número de sujeitos



xi

RESUMO

Autor: ROSANA APARECIDA ANDREOTTI

Orientador: PROF*. DR*. SELENE SUMIRE OKUMA

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE AS 

ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA DE IDOSOS

Em virtude do evidente aumento da população idosa mundial, tomou-se preocupação 

das várias áreas do conhecimento identificar as condições que permitem envelhecer com 

qualidade. Um dos elementos que determinam a expectativa de vida ativa ou saudável é a 

independência para realização de atividades da vida diária. Dados de pesquisa mostram que 

25% da população idosa mundial é dependente de outros para realizar suas tarefas cotidianas, e 

a grande maioria, apesar de ser independente, apresenta algum tipo de dificuldade na realização 

dessas atividades. O objetivo dessa pesquisa foi verificar os efeitos de um programa de 

educação física sobre os componentes quantitativos e qualitativos de atividades da vida diária 

de idosos. Participaram do estudo 30 sujeitos, com idade média de 66,97 anos, integrantes do 

Programa Autonomia para Atividade Física da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo. A fim de verificar mudanças quantitativas de desempenho nas 

atividades da vida diária, os sujeitos foram submetidos, antes e após 12 meses de programa, a 

sete testes: caminhar 800 metros, subir escadas, subir degraus, levantar-se do solo, sentar e 

levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa, habilidades manuais e calçar meias. Para 

verificação de mudanças qualitativas, relataram a percepção das principais mudanças ocorridas,
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Palavras chave: educação física, envelhecimento, atividades da vida diária

em 12 meses, nas atividades da vida diária citadas acima. Pode-se concluir que o PAAF foi 

capaz de promover mais mudanças qualitativas do que quantitativas. Enquanto duas das sete 

atividades da vida diária investigadas sofreram aumento na velocidade de execução (sentar e 

levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa e calçar meia), para a grande maioria dos 

sujeitos, todas sofreram influências qualitativas do programa, entre as mais citadas: melhora da 

técnica do movimento, aumento da velocidade de execução da tarefa e adoção de medidas de 

segurança para executar as atividades.
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ABSTRACT

THE EFFECTS OF THE PHYSICAL EDUCATION PROGRAM ON THE

DAILY LIFE ACTIVITIES OF THE ELDERLY

Author: ROSANA APARECIDA ANDREOTTI

Adviser: PROF. DR. SILENE SUMIRE OKUMA

Because of the obvious growth of the elderly population in the world, it became a 

concem for many areas to identify the conditions that allow aging with quality. One of the 

elements that determine a healthy and active life expectancy is the independence to perform 

daily life activities. Research shows that 25% of the elderly yoldwide depend on others to 

perform their daily tasks, and the vast majority, although independent, show somo kind of 

difficulty in performing puch tasks. The objective of this research was to check the effects of a 

physical education program on the qualitative and quantitative components of daily life 

activities of the elderly. In the study there were 30 subjects, with average age of 66,97, 

members of the Physical Activity Autonomy Program (PAAF) in School of Physical Education 

and Sports of São Paulo University. In order to check the quantitative charges of performance 

in daily life activities, the subjects performed, before and after 12 months of the program, seven 

tests: walk 800 metres, limb stairs, climb laddres, get up from the floor, sit down and stand up 

from a chair and move around the house, manual skills and put on socks. To check the 

qualitative changes, the perception of the main changes was reported, in 12 months, about the 

daily life activities mentioned above. It was concluded that the PAAF was able to promote
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Keywords: physical education, aging, daily life activities

more qualitative than quantitative changes. While two out of seven daily activities investigated 

had na increase in the speed of the performance (sit down and stand up from a chair and move 

around the house and put on socks), for most of the subjects, all had qualitative influence from 

the program, among the most influenced: movement technique improvement, increase in the 

speed of task performance and adoption of security measures to perform the activities.
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INTRODUÇÃO1

De acordo com SCHOUERI JÚNIOR, RAMOS & PAPALÉO NETTO (1994), 

tradicionalmente o envelhecimento foi um fenômeno sempre estudado e analisado como uma 

caracteristica de países europeus, pois nessas regiões 28% da população apresenta idade 

superior a 75 anos. A partir da década de 50 no entanto, tem ocorrido um crescimento 

expressivo da população idosa nos países de terceiro mundo. SPIRDUSO (1989) comenta que 

o século XX foi palco de drásticas mudanças de demografia relacionadas à idade. Dados 

obtidos pela autora mostram que, em 1900, somente 4% da população mundial apresentava 

idade igual ou superior a 65 anos. No ano 2000, projeta-se que 15 a 20% da população 

pertencerá a essa categoria. Ressalta-se ainda que a população dos muito idosos (indivíduos 

acima dos oitenta e cinco anos), desde 1940, tem crescido mais de 50% a cada década 

(PESCATELLO & Di PIETRO, 1993; SPIRDUSO, 1989). Na América Latina, estima-se que 

entre os anos de 1980 e 2000, a população idosa aumentará em 236% e o Brasil, em 2025, terá 

a sexta maior população idosa no mundo (SCHOUERI JÚNIOR et alli, 1994). Segundo 

KALACHE, VERAS & RAMOS (1987), no Brasil, entre os anos de 1950 e 2025, o aumento 

da população idosa será da ordem de quinze vezes, enquanto o da população como um todo 

será de não mais que cinco vezes no mesmo período.

Dos dados expostos, depreende-se que o envelhecimento já não pode ser considerado 

apanágio dos países desenvolvidos; ao contrário, tem se tomado um fenômeno populacional 

em nível mundial. BERQUÓ (1996) e SCHOUERI JÚNIOR et alli (1994) citam que o 

aumento da expectativa de vida da população mundial está intimamente vinculado à melhora 

das condições de vida, de educação e de atenção à saúde prestada à mesma. Na Europa, tais 

condições já se acham presentes há décadas, enquanto que nos países em desenvolvimento a 

incorporação dos conceitos básicos de saúde, ainda embora de forma precária, começou a 

ocorrer somente nas últimas décadas. Além disso, outro fator definitivamente ligado ao 

envelhecimento populacional diz respeito às transições decorrentes de mudanças nos níveis de 

mortalidade e fecundidade. Nas primeiras décadas desse século, observou-se altas taxas de 

fecundidade e mortalidade na população mundial, ao passo que nas décadas seguintes houve 

comportamento inverso, queda da mortalidade e redução da natalidade.
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Sem dúvida, o aumento da expectativa de vida proporciona às pessoas um maior 

período de tempo para sintetizar e culminar a realização de seus projetos de vida. Porém, para 

que isso ocorra, é necessário que a velhice seja vivida com qualidade (OKUMA, 

ANDREOTTI, LARA, MIRANDA & SUCKOW, 1995). De acordo com FRIES (1991), o 

conjunto de doenças que acomete o indivíduo à medida que envelhece deve ser retardado ao 

máximo, de modo a fazer com que o período entre a morbidade e a morte seja encurtado. 

Infelizmente, o aumento do número de idosos na população tem se traduzido em um maior 

número de problemas de longa duração, seja em nível pessoal ou social (KALACHE et alli, 

1987; PESCATELLO & Di PIETRO, 1993). Em nível pessoal, PESCATELLO & Di PIETRO 

(1993) citam que aproximadamente 80% das pessoas acima de 65 anos apresentam ao menos 

um problema crónico de saúde. Da mesma forma, OKUMA (1997) ressalta que grande 

porcentagem de pessoas acima de 60 anos tem dificuldade ou incapacidade de realizar 

atividades cotidianas. Em nível social, SCHOUERI JÚNIOR et alli (1994) citam que na 

Inglaterra, os 17% de pessoas com mais de 65 anos utilizam 60% do orçamento do 

Departamento Nacional de Saúde e Cuidados Sociais. Em 1980, o gasto per capita que esse 

departamento teve com indivíduos com mais de 75 anos foi cerca de oito vezes maior que com 

a população geral. Assim, uma indagação que aqui se faz é: o aumento dos anos de vida até a 

morte será vivido pelas pessoas com qualidade ou como uma experiência pautada em doenças, 

limitações e incapacidades?

Tem sido preocupação dos vários domínios da ciência descobrir as virtudes da velhice, 

prolongar a juventude e envelhecer com boa qualidade de vida individual e social. Em virtude 

do evidente aumento da população idosa mundial, identificar as condições que permitem 

envelhecer bem toma-se tarefa de várias disciplinas no âmbito das ciências biológicas, 

psicológicas e sociais (LAWTON, 1991; NERI, 1993). Não é suficiente considerar apenas o 

aumento da expectativa de vida da população. É necessário avaliar se os anos adicionais à vida 

de um indivíduo serão saudáveis. Segundo HAYFLICK (1996), o desejo de avaliar as 

condições nas quais o indivíduo vive seus últimos anos de vida criou uma variante 

denominada “expectativa de vida ativa, saudável ou funcional”. A expectativa de vida ativa ' 

termina quando a saúde de uma pessoa se deteriora a ponto de provocar a perda de sua 

independência nas atividades da vida cotidiana, tomando-a dependente de outras pessoas ou de 

algum tipo de assistência.
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O envelhecimento, segundo GOLDBERG & HAGBERG (1990), está 
obrigatoriamente associado ao declínio das capacidades funcionais da maioria dos sistemas 
orgânicos do corpo humano. SALGADO (1980), WEINECK (1991) e SANTOS (1993) 
caracterizam o envelhecimento como um processo múltiplo e complexo de continuidades e 
mudanças ao longo do curso da vida, com incrementos, reduções e reorganizações de caráter 
estrutural e funcional, os quais exercem influências em questões de natureza físico-motora, 
psicológica e social.

Segundo WEINECK (1991), as alterações que ocorrem com o idoso, tanto em termos 
estruturais como funcionais, são, em conjunto, responsáveis pela redução do desempenho e da 
performance motora na idade avançada. Segundo o mesmo autor, a velhice é basicamente 
caracterizada por uma acentuada involução na motricidade geral do homem, e essa 
característica alcança tal medida que se toma sem exceção e ilimitada.

< Como consequência da involução motora que ocorre nessa faixa etária, nota-se uma t 
forte tendência à diminuição da atuação do indivíduo no meio em que vive. Tanto nas ações 
motoras mais específicas (como por exemplo, jogar bola, nadar), como nas mais genéricas 
(andar, cuidar da casa, vestir-se, subir degraus, apanhar objetos), observa-se um especial 

comprometimento no comportamento dessa população.
Um dos elementos que determinam a expectativa de vida ativa ou saudável é a 

independência para realização de atividades da vida diária (AVD). Entretanto, HAYFLICK 
(1996) revela que, com o avaúço da idade, há um aumento progressivo da necessidade de 

assistência na realização de AVD. De acordo com NICHOLS, HITZELBERGER, SHERMAN 
& PATTERSON (1995), uma porcentagem substanciosa da população americana com mais 
de setenta anos tem dificuldade de subir uma escada de 10 degraus, caminhar um quarto de 
milha e carregar um peso de 10 libras. ADRIAN (1986) comenta que mais de 85% dos idosos 

em geral têm dificuldade para subir degraus de ônibus.
Sem dúvida, os movimentos são verdadeiramente um aspecto crítico da vida, pois é 

através deles que o ser humano age sobre o meio, para alcançar objetivos desejados, satisfazer 
necessidades e solucionar problemas motores (TANI, MANOEL, KOKUBUN & PROENÇA, 

1988). Particularmente, na velhice, ocorre a decadência do corpo (BEAUVOIR, 1990), e 

consequentemente a decadência da capacidade de movimentar-se. Em várias fases da vida, 
(infância, adolescência, idade adulta), o movimento é o veículo do trabalho, do lazer, das 

realizações; na velhice, em muitas situações, é a causa de limitações. Dessa forma, não há
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dúvidas de que a autonomia do idoso começa a ser desafiada pelas limitações físicas e motoras J 

que os anos lhe impõem. A dificuldade ou incapacidade para realização de algumas AVD pode 

ser um fator determinante na diminuição da qualidade de vida de um indivíduo.

Existem na literatura diferentes formas de mostrar que a atividade motora interage 

para uma melhor função do organismo idoso. Apesar do elemento “tempo” alterar o 

desempenho físico, a prática sistemática de atividade física restringe tal alteração e, nesse 

sentido, garante o aumento da longevidade, oferece proteção à saúde, contribui para a 

recuperação ou a não involução de determinadas funções orgânicas e fisiológicas (BLAIR, V 

1994; McARDLE, KATCH & KATCH, 1985; PAFFENBARGER, 1994; POLLOCK, 1993; 

RAUCHBACH, 1990). De acordo com MARIZ DE OLIVEIRA (1995), a prática da Educação 

Física propicia ao indivíduo o domínio de conhecimentos teóricos e práticos sobre o 

movimento humano, que permitem a otimização de possibilidades e potencialidades para a 

movimentação genérica ou específica, harmoniosa e eficaz, e a capacitação para adaptação, 

interação e transformação em relação ao meio em que vive.

Visto ser a atividade física sistemática, comprovadamente um elemento fundamental 

para reverter o quadro de limitação motora presente nos idosos em geral, é que esse trabalho se 

propõe a discutir o quanto um programa de Educação Física é capaz de otimizar AVD, 

traduzidas em ações como: andar longas e curtas distâncias, subir e descer degraus, realizar V 

atividades manuais, atravessar ruas, realizar higiene pessoal, entre outras. Apesar de existir 

grande variedade de estudos que enfatizem a influência de programas de atividade física na 

aquisição de fatores relacionados à aptidão física, habilidades motoras, condições psicológicas 

e sociais, há carência daqueles que evidenciem a contribuição de tais programas no aspecto 

relativo a mudanças de eficácia de AVD em indivíduos idosos. As investigações que > 

contemplaram a relação entre atividade física e desempenho em AVD, até hoje, fizeram-se 

sobre programas de atividade física cujo conteúdo restringia-se a uma capacidade física ou 

motora específica, como por exemplo força muscular ou capacidade aeróbia. Estudos que 

investiguem a relação entre um programa de educação física geral, que contemple conteúdos 

que estimulam os vários sistemas do corpo humano, ainda são carentes na literatura.

A busca de elementos e condições que permitem uma velhice bem-sucedida não é só 

um desafio pessoal, mas também um desafio social (NERI, 1993). Como comenta NERI 

(1995), envelhecer bem depende das chances do indivíduo quanto a usufruir de condições 

adequadas de educação, urbanização, saúde e trabalho durante o seu curso de vida. E, nesse
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O PROBLEMA2

sentido, toma-se necessária a produção e disseminação de conhecimentos relacionados à 

questão do envelhecer com qualidade.

O problema a ser investigado considera a relação entre a prática sistemática da 

atividade física e o nível de desempenho em atividades da vida diária (AVD) de idosos.

Quanto ao nível de desempenho em AVD, muitos estudos mostram que, na velhice, a 

capacidade de realização de algumas atividades cotidianas apresenta-se prejudicada. Grande 

porcentagem da população de idosos apresenta algum tipo de dificuldade ou cansaço para 

desempenhar atividades básicas como caminhar, subir escadas, subir degraus de ônibus, vestir- 

se, cozinhar, realizar atividades manuais, entre outras e, uma pequena porcentagem, 25% 

segundo SPIRDUSO (1995), apresenta limitações severas para realização dessas atividades.

Ocorre que a prática sistemática de atividade física possibilita a aquisição de um 

melhor domínio do movimento, levando o indivíduo a ter uma maior eficiência na adaptação, 

interação e transformação do meio em que vive (MARIZ DE OLIVEIRA, 1995). Os estudos 

realizados até hoje investigaram como o desenvolvimento de uma capacidade física ou motora 

específica influencia positivamente no melhor desempenho de AVD. Como exemplo, 

AVLUND, SCHROLL, DAVIDSEN, LOVBORG & RANTANEN (1994), BASSEY, 

FIATARONE, OTJEIL, KELLY, EVANS & LIPSITZ (1992), HYATT, WHITELAW, 

BHAT, SCOTT & MAXWELL (1990), e MANTON, STALLARD & WOODBURY (1993), 

investigaram como o desenvolvimento da força muscular em um programa de atividade física 

influencia o desempenho de AVD de idosos. Da mesma forma, CAVAGNA (1997) investigou 

os efeitos de um programa de atividades aeróbias e, PHILLIPS & HASKELL (1995) e 

VANDERVOOT, CHESWORTH, CUNNINGHAM, PATERSON, RECHNITZER & 

KOVAL (1992) investigaram os efeitos de um programa de flexibilidade no desempenho de 

atividades cotidianas realizadas por idosos. Assim, as perguntas que aqui emergem são: a) um 

programa de educação física que contemple conteúdos diversos (capacidades físicas, motoras, 

habilidades motoras) é capaz de promover a melhora de desempenho em AVD de idosos?; b) 

doze meses são suficientes para obter melhoras de desempenho em AVD, através desse 

programa?
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OBJETIVOS3

JUSTIFICATIVA4

É objetivo geral desse estudo:
- verificar mudanças de desempenho em AVD, em idosos participantes de um programa de 
educação física.

São objetivos específicos desse estudo:
- verificar mudanças quantitativas de desempenho nas AVD caminhar, subir escadas, subir 
degraus, levantar-se do chão, sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa, calçar 
meias e realizar atividades manuais (colocar uma chave na fechadura, um plug na tomada, 
discar um telefone, retirar uma lâmpada do soquete) em idosos participantes de um programa 
de educação física, em um período de 12 meses.
- verificar mudanças qualitativas de desempenho nas AVD caminhar, subir escadas, subir 
degraus, levantar-se do chão, sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa, calçar 
meias e realizar atividades manuais (colocar uma chave na fechadura, um plug na tomada, 
discar um telefone, retirar uma lâmpada do soquete) em idosos participantes de um programa 

de educação física, em um período de 12 meses.

Como já dito anteriormente, a população idosa mundial tem crescido de forma 
bastante acentuada. Se o aumento da expectativa de vida é uma realidade, toma-se necessário 
que o ciclo de vida aumentado seja vivido, mesmo nos últimos anos de existência, de forma 

saudável, autónoma e independente, ou seja, com qualidade. Na velhice, a capacidade de 

movimentar-se é abalada por fatores das mais diversas naturezas, o que leva o homem a ter 
. declínios na qualidade e quantidade de seus movimentos. Estimativas de prevalência da 

capacidade funcional apontam que grande porcentagem das pessoas acima de 60 anos têm 

dificuldade ou incapacidade de realizar atividades cotidianas, como carregar um peso ou 

caminhar alguns quarteirões (OKUMA, 1997). CAVAGNA (1997) cita que entre as pessoas 

com mais de 70 anos, 49% das mulheres e 27% dos homens têm limitações para se 

movimentar ou trabalhar. Ocorre que esse fato tem implicações diretas tanto para a vida do ) 

indivíduo como para a sociedade. Para o indivíduo, tal fato pode acarretar limitações,
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dependência de outros para o auto-cuidado, sofrimento e frustração. Para a sociedade, ter um 
número consideravelmente grande de pessoas atingindo idades avançadas e sem condições de 
se manterem com independência, pode representar sua falência, devido aos altos custos 
despendidos com os serviços sociais e de saúde. Como exemplo, SPIRDUSO (1989) relata que 
em 1980, nos Estados Unidos, 29% dos gastos com os cuidados de saúde foram destinados à 
população acima de 65 anos de idade, o que significou 3% do produto bruto nacional.

Dessa forma, entende-se que seja importante saber o quanto um programa de 
Educação Física é capaz de auxiliar no desenvolvimento das novas possibilidades de 

movimento do indivíduo, no reconhecimento consciente de seus limites, na manutenção de sua 
capacidade de adaptação às demandas do ambiente, de modo que ocorra uma interação mais 
positiva e eficaz entre indivíduo, movimento e meio em que vive.

Apesar de existir grande variedade de estudos que enfatizem a influência de 
programas de atividade física na aquisição de fatores relacionados a aptidão física, habilidades 
motoras, condições psicológicas e sociais, há carência de estudos que evidenciem a 
contribuição de tais programas no aspecto relativo a mudanças de eficácia de atividades da 
vida diária em indivíduos idosos. Na medida em que a atividade física parece exercer efeitos 

positivos sobre os vários componentes da aptidão física, nas capacidades motoras, na 
prevenção e tratamento de doenças e am alguns componentes psicológicos, espera-se também 
que possa otimizar qualitativa e quantitativamente ações motoras do cotidiano (AVD). 
Entretanto, a relação entre os diferentes níveis de desempenho físico e a capacidade de realizar 

AVD ainda não é clara. Apesar de existirem pesquisas que mostram a importância de manter o 

desempenho físico na velhice para preservar intactas as AVD, pode-se dizer que esse número é 
ainda bastante reduzido. Além disso, grande parte deles refere-se à população idosa 

institucionalizada e/ou com problemas crónicos de saúde (GRIMBY, 1995). Como citam 

PHILLIPS & HASKELL (1995), até pouco tempo atrás, a ênfase das pesquisas sobre 

envelhecimento e atividade física fazia-se sobre as melhoras relacionadas à capacidade 
cardiorrespiratória, e sabe-se que várias AVD envolvem a combinação de componentes da 

aptidão física, como força, resistência muscular e flexibilidade. Subir escadas, agachar-se, 

carregar pacotes são alguns exemplos de atividades do cotidiano que solicitam tais 

componentes. Assim, há ainda carência de pesquisas que contemplem a relação entre as várias 

capacidades físicas e habilidades motoras (individualmente ou em conjunto) e a realização de 
AVD.
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REVISÃO DA LITERATURA5

5.1 Envelhecimento humano

Características psico-sociais do envelhecimento humano5.1.1

Esse estudo justifica-se ainda pela contribuição que fornecerá à Gerontologia, 

enquanto área que estuda o envelhecimento humano sob os mais diversos focos. Atualmente, 

um dos campos de discussão mais emergentes na área é o estudo das relações entre um modo 

ativo de vida e a manutenção de uma vida autónoma na velhice (PESCATELLO & Dl 

PIETRO, 1993), bem como a investigação de mecanismos compensatórios e adaptativos que 

permitem envelhecer bem (NERI, 1993). O aparecimento de conceitos como “esperança de 

vida ativa”, “envelhecimento bem sucedido” e “compressão da morbidade” elucidam esse fato 

(FARINATTI, 1996).

O envelhecimento, segundo NERI (1995), deve ser considerado como uma das fases 

de desenvolvimento do ser humano, a qual compreende processos de transformação do 

organismo que implicam na diminuição gradual da probabilidade de sobrevivência do homem.

Entretanto, envelhecer não significa apenas passar por um processo progressivo e 

irreversível de alterações, que levam o indivíduo a declínios nos vários aspectos biológicos, 

mas também significa entrar em contato com uma série de questões psicológicas, sociais e 

culturais (BEAUVIOR, 1990; NERI, 1995; SALGADO, 1980; SANTOS, 1993). Nesse 

sentido, NERI (1995) caracteriza o processo de envelhecimento a partir de três fatores: a) a 

senescência, relativa ao aumento da probabilidade da morte, com o avanço da idade; b) a 

maturidade social, correspondente à aquisição de papéis sociais e de comportamentos 

apropriados aos diversos grupos de idade; c) o envelhecimento em si, correspondente ao 

processo de auto-regulação da personalidade.

Do ponto de vista cultural, SALGADO (1980) comenta que a velhice, ao longo dos 

tempos, foi encarada de maneira bastante antagónica. Nas sociedades tradicionais (sejam as 

tribais, escravistas, feudais, patrimonialistas, agrícolas, pastoris, caçadoras, pesqueiras ou 

tradicionais), a velhice era rara, e por isso, ao idoso eram atribuídos papéis e padrões 

comportamentais apoiados no valor da respeitabilidade; às funções de conselheiros, sábios e
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com as demais 
ameaçariam a 

se observa, a

feiticeiros, associavam-se, igualmente, o respeito pela experiência acumulada. Jà na sociedade 
contemporânea, industrial e pós-industrial, a velhice é numerosa e sua experiência de vida não 
conta decisivamente para o equilíbrio e a organização social. Com a chegada da idade, ocorre 
a aposentadoria, a qual considera que o indivíduo, após determinada idade, deve abandonar as 
atividades economicamente produtivas e ser mantido financeiramente pelo sistema social. 
Ocorre que a perda do trabalho, em sociedades como a nossa, representa para o idoso a perda 
de um papel social e, na medida em que isso ocorre, o velho muitas vezes é visto como um 
indivíduo inativo, sem valor e estagnado (NERI, 1991).

Com relação aos aspectos sociais, CARSTENSEN (1995) comenta que o declínio 
das taxas de inter-relações sociais é o fator mais marcante do envelhecimento social, ou seja, 
na velhice, as pessoas interagem bem menos com os outros do que na juventude. Apesar da 
relação com os familiares (filhos, netos, irmãos) tomar-se, nessa época, mais estável e 
satisfatória, os contatos mais periféricos diminuem bruscamente. Um estudo de BALTES, 
WAHL & SCHEMID-FURSTOSS (1990) evidenciou que os idosos passam a maior parte de 
seu tempo atendendo a atividades pessoais básicas (como comer, vestir e cuidar da casa) e 
cuidando de assuntos financeiros ou legais, e que em média, suas atividades socializadas 
tomam apenas 9% do dia. Existem várias teorias que explicam a redução de contatos sociais 
na velhice: a) a proximidade da morte levaria a um desligamento dos laços emocionais; b) o 
preconceito social seria o responsável pelas mudanças de relação do idoso 
pessoas; c) as perdas biológicas e psicológicas relacionadas à idade 

reciprocidade dos relacionamentos (GALLAHUE, 1995). Porém, como 
diminuição das taxas de contato social pode ser causada por uma perda seletiva do contato em 

alguns relacionamentos, mas não em outros, e sob esse enfoque, nenhuma das teorias relatadas 
acima parece ser convincente na explicação do afastamento social. E certo que a taxa de 

interações sociais diminue, todavia, é na velhice que alguns relacionamentos tomam maiores 

dimensões. Os contatos sociais significativos (com irmãos, filhos, amigos) não sofrem 

alterações (CARSTENSEN, 1995). Segundo o modelo teórico baseado na perspectiva do curso 

de vida, a natureza e o padrão de mudança dos contatos sociais sugerem que as pessoas 

desempenham um papel voluntário nessa redução. Se nas fases anteriores de vida (infância, 

adolescência, idade adulta) o contato social foi primordialmente motivado pela aquisição de 

informações e desenvolvimento e manutenção do auto-conceito, na velhice, a regulação da 

emoção assume capital importância na busca de interação social. Assim, a diminuição das
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taxas de contato reflete uma reorganização da hierarquia de metas que embasam a motivação e 
levam a uma maior seletividade para o contato social (CARSTENSEN, 1995).

No domínio psicológico, BEE & MITCHEL (1984) destacam que as principais 
tarefas evolutivas da velhice são o ajustamento à aposentadoria e à perda de papéis sociais, ao 
aumento dos problemas de saúde e das incapacidades físicas, e a admissão da própria finitude. 
Há uma crescente importância assumida pela luta por autonomia pessoal e pela agência, 
necessárias para o manejo das demandas da velhice (NERI, 1995). Em contraste com as 
tarefas orientadas aos outros, típicas da meia-idade, os idosos absorvem a maior parte do seu 

tempo na execução de tarefas orientadas ao próprio eu (NERI, 1995). E uma fase do 
desenvolvimento do ego em que o indivíduo faz uma restrospectiva de sua história de vida, e 
dependendo da avaliação que faz de suas realizações, pode sentir integridade ou desespero 
(GALLAHUE, 1995).

O self, que pode ser definido como uma estrutura dinâmica e multifacetada que 
compreende uma gama de auto-representações, mostra grande estabilidade e até mesmo 
crescimento na velhice (STAUDINGER, MARSISKE & BALTES, 1995). A mudança no 
conteúdo e na ordenação das metas e prioridades de vida, o ajustamento dos níveis de 

aspiração por meio de comparações sociais, a personalidade, o manejo das emoções e as 
formas de enfrentamento face aos assuntos de vida são processos de auto-regulação que 
podem proteger o self na medida em que se envelhece. Em comparação com adultos jovens, os 

idosos parecem mais capazes de integrar o auto-conhecimento, construindo com isso, auto- 

conceitos mais realísticos. Com o avanço da idade, os selves ideais são ajustados de modo a se 

aproximarem mais dos selves reais. Com a redução do tempo de realizações e a diminuição 

dos graus de liberdade para escolha, o aumento do realismo parece ser um mecanismo protetor 
de grande valor para o self na medida em que se envelhece (STAUDINGER et alli, 1995).

Ainda com relação aos aspectos psicológicos, o declínio das funções cognitivas é 

uma outra consequência do processo de envelhecimento do organismo e deve ser visto como 

um fenômeno universal. A atrofia de corpos celulares, a diminuição da trama dendrítica e as 
diversas mudanças bioquímicas e eletrofisiológicas que ocorrem no cérebro humano afetam 

diretamente o processo de aprendizagem, memória e outras atividades superiores 
(GOLDMAN & CÔTÉ, 1991; MATTOS, 1993; PERLMUTTER & HALL, 1985; TRELLES, 

1986; ZILENOVSKI, 1989).
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Características biológicas do envelhecimento humano5.1.2

Com relação ao aspecto biológico, o envelhecimento é entendido como um processo 

múltiplo e complexo de continuidades e mudanças ao longo do curso da vida, com 

incrementos, reduções e reorganizações de caráter estrutural e funcional (GOLDBERG & 

HAGBERG, 1990; RAUCHBACH, 1990). O pico de desempenho fisiológico no ser humano 

ocorre ao redor de 25 anos, paralelamente ao desempenho motor máximo (WEINECK, 1991). 

Com o avanço da idade entretanto, há uma tendência a diminuição progressiva da eficiência 

motora (GABBARD, 1996).

Após os 60 anos, observa-se uma redução no peso corporal total (McARDLE et alli, 

1985; RAUCHBACH, 1990). A quantidade de massa muscular é reduzida, enquanto a 

porcentagem de gordura corporal tende a aumentar. Com relação ao tecido ósseo, a perda nos 

homens é de cerca de 10% após os 65 anos, e cerca de 20% após os 80 anos. Nas mulheres, a

Quanto à memória, demonstrou-se que a capacidade de reter e evocar informações 

imediatamente após sua apresentação (memória de curto prazo ou primária) e de recordar 
l 

eventos remotos (memória terciária) não sofrem alterações com o processo de envelhecimento. 

No entanto, a memória secundária encontra-se comumente prejudicada na idade avançada, 

tanto na capacidade de armazenamento de informações, quanto de evocação das mesmas. Com 

relação à aprendizagem, a capacidade de se adaptar a novas situações e solucionar problemas 

inéditos também toma-se diminuída (ARDILA, 1982; MATTOS, 1993). Porém, apesar de 

haver uma perda no processamento básico de informações, BALTES & SMITH (1995) 

afirmam que, na velhice, podem ocorrer avanços na inteligência pragmática, a qual está 

relacionada ao conhecimento relativo a fatos e procedimentos. Nesse contexto, a sabedoria é 

considerada um exemplo privilegiado, prototípico, do crescimento da pragmática cognitiva na 

velhice. Sugere-se que o indivíduo, ao longo do curso de vida, adquire um sistema de 

conhecimento especializado em um domínio selecionado, a pragmática fundamental da vida, 

que o possibilita ter insights sobre o desenvolvimento humano e os assuntos da vida e 

julgamentos, aconselhamentos e comentários excepcionalmente bons sobre esses elementos. 

Assim, se por um lado existem perdas no mecanismo básico de processamento de 

informações, por outro, os anos de vida proporcionam a possibilidade de formulação de um 

sistema de conhecimento especializado, que inclui planejamento, manejo e revisão de vida.



perda média està por volta de 20% aos 65 anos, e de 30% por volta dos 80 anos de idade 
(BLAIR, 1994).

McARDLE et alli (1985) e JACOB FILHO & SOUZA (1994) ressaltam que, com o 
passar dos anos, observa-se um declínio progressivo na força muscular. Por volta dos 65 anos, 

a maioria dos grupos musculares mostra uma perda de 18 a 20% de sua força máxima 
(SHEPHARD, 1994). Pesquisas mostram que a força contrátil manual de mulheres de até 30 
anos é aproximadamente 16% maior que a de mulheres entre 30 e 60 anos (ECKERT, 1993). 
A diminuição da força na idade avançada parece estar associada a diversos fatores, entre eles: 

diminuição do número e diâmetro de fibras musculares, diminuição da sincronização e 
recrutamento de unidades motoras, bem como da coordenação da contração muscular, 
eficiência diminuída do movimento, decréscimo da atividade habitual (ECKERT, 1993; 
JACOB FILHO & SOUZA, 1994; PEREIRA, 1986; SHEPHARD, 1994).

Quanto à capacidade flexibilidade, estudos mostram que há um descréscimo de 

aproximadamente 20% na amplitude de movimento entre as idades de 25 e 65 anos e, a taxa 
de deterioração acelera-se a partir dos 65 anos (SHEPHARD, 1994). A diminuição de 

colágeno dos tendões (SHEPHARD, 1994), as alterações no tecido conjuntivo da cápsula 

articular, a perda de elasticidade muscular, bem como o aumento do armazenamento 

intersticial de gordura no tecido muscular (RAUCHBACH, 1990) parecem ser as causas 

principais da diminuição de tal capacidade no idoso.
Segundo RAUCHBACH (1990), a capacidade cardiorrespiratória também sofre 

alteração com o processo de envelhecimento. Com relação à função cardiovascular, há um 

declínio de aproximadamente 30% do desempenho cardíaco, e com relação à função 

pulmonar, há diminuição de 40 a 50% da capacidade vital e aumento de 30 a 50% do volume 

residual respiratório (SMITH & GILLIGAM, 1984) . A redução de desempenho funcional do 

sistema cardiorrespiratório está associada a fatores como: declínio progressivo na captação 

máxima de oxigénio, diminuição da frequência cardíaca máxima, do débito cardíaco e do 

volume de ejeção sistólica, diminuição da vascularização e do fluxo sanguíneo para os 

músculos (ECKERT, 1993; McARDLE et alli, 1985; SHEPHARD, 1994).

MEINEL & SCHNABEL (1984) cita que o controle motor diminuído é outra 

característica presente no indivíduo idoso. Tarefas que envolvem agilidade, coordenação, 

equilíbrio, velocidade, geralmente, apresentam menor qualidade na idade avançada. Além das 

mudanças que ocorrem nos sistemas muscular e articular, essa alteração de desempenho está
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1993;

t

* H.G. Williams. Aging and eye-hand coordination, In: H.G. Williams, ed., Development of eve-hand 
coordination, Columbia, University of South Carolina, 1990.

associada a mudanças no sistema nervoso central e periférico: diminuição do número de 

neurônios, diminuição da trama dendrítica, diminuição da interação sinàptica, acúmulo de 

substâncias de diversas naturezas no corpo do neurônio, diminuição da produção e captação de 

neurotransmissores, com consequente diminuição da capacidade do mecanismo de 

processamento de informações (GOLDMAN & CÔTÉ, 1991; MATTOS, 

PERLMUTTER & HALL, 1985; TRELLES, 1986; ZILENOVSKI, 1989,).

De acordo com GABBARD (1996), as alterações em componentes neurológicos e 

musculares são responsáveis pela maior lentidão na execução de ações motoras em idosos, 

fato elucidado em tarefas que requerem tempo de reação e tempo de movimento. Em geral, a 

lentidão maior, tanto no tempo de reação como na velocidade de movimento, tende a ocorrer 

nas partes inferiores do corpo e ser mínima em áreas de uso mais frequente, como por exemplo 

os dedos (ECKERT, 1993). Entretanto, um estudo realizado por WILLIANS*, citado por 

GABBARD (1996, p.343) mostrou que, entre as idades de 50 e 90 anos, na realização de 

tarefas manuais, o tempo de reação simples sofreu um aumento de 32%, e o tempo de reação 

complexo aumentou 65%.

v O declínio em tarefas que solicitam equilíbrio, com o avançar da idade, é 

exemplificado por reversões em padrões motores básicos. Indivíduos mais velhos tendem a 

demonstrar uma base de apoio mais ampla na posição em pé, quando comparados aos jovens. 

Uma reversão similar tem sido notada no ato de subir escadas, onde há uma tendência de 

abandonar a prática de subir e descer com um padrão alternado dos pés, sem ajuda ou auxílio, 

para um mesmo padrão com ajuda ou auxílio de um corrimão, ou para um padrão com 

marcação de tempo (ECKERT, 1993). Uma série de fatores podem estar envolvidos na 

diminuição do equilíbrio. Entre eles, GALLAHUE (1995) e GABBARD (1996) citam: 

limitações na amplitude articular, enfraquecimento da musculatura, déficits de integração 

sensorial e perceptiva, deficiências na programação motora e no controle motor.

Poucas pesquisas têm sido realizadas no sentido de entender os efeitos do processo 

de envelhecimento sobre as habilidades motoras e a coordenação do movimento. Apesar disso,
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Qualidade de vida e capacidade funcional na velhice5.2

Sem dúvida, as diversas alterações biológicas, psicológicas e sociais decorrentes do 

processo de envelhecimento alteram a capacidade do indivíduo lidar com as demandas do 

ambiente e sua qualidade de vida toma-se ameaçada.
De acordo com BERGER & McINMAM (1993), o conceito de qualidade de vida na 

velhice pode ser associado a vários outros termos como bem-estar psicológico, bem-estar 

percebido, bem-estar subjetivo, envelhecimento satisfatório ou bem sucedido. Para NERI 

(1993), qualidade de vida “é um constructo sócio-psicológico e processual, que reflete formas 

socialmente valorizadas e continuamente emergentes de adaptação a condições de vida 

culturalmente reconhecidas que a sociedade oferece a seus idosos” (p.28). Essa adaptação, por

y
SP1RDUSO (1995) cita que é possível fazer algumas generalizações sobre as mudanças que 
ocorrem com o avançar da idade. Nos movimentos discretos, os programas motores utilizados 
parecem ser os mesmos para jovens e idosos, com a diferença de que os últimos os executam 
mais lentamente. Nos movimentos contínuos, cujo objetivo é manter contato com um alvo, 
indivíduos idosos são tão precisos quanto os jovens, desde que o movimento seja realizado em 
uma velocidade relativamente lenta. Atividades manuais, como escrever, copiar símbolos e 
números são realizadas mais lentamente pelos idosos. Tarefas nas quais ambas as mãos são 
coordenadas simultaneamente são particularmente difíceis, porque requerem maior integração 
e utilização de informações por parte do sistema nervoso central.

A partir do que foi exposto, pode-se inferir que a velhice deve ser vista como uma 
, fase de reorganizações, tanto em nível biológico, como psicológico e social. Como as demais 

fases do desenvolvimento humano, envolve o equilíbrio entre perdas e ganhos, e isso significa 
mudanças adaptativas constantes. Segundo NERI (1995), ao longo do curso de vida, a 
proporcionalidade entre ganhos e perdas sofre alterações, e pode-se dizer que na velhice, as 
perdas são preponderantes. Sem dúvida, a relação entre as competências da pessoa e o seu 
ambiente muda bruscamente e o risco de perder a independência/ autonomia toma-se 
eminente. As alterações decorrentes do processo de envelhecimento, associadas à interação de 
vários fatores genéticos e ambientais, às circunstâncias sócio-culturais e à incidência de 
diferentes patologias durante o envelhecimento podem afetar e ameaçar bruscamente a 

qualidade de vida do idoso.
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comportamento;

• pessoal/individual: cada indivíduo possui uma avaliação subjetiva do que significa 

“qualidade de vida”;

• social: refere-se aos estados ou comportamentos socialmente aceitos como determinantes 

de boa qualidade de vida;

• interativa: reciproca e dinamicamente, o meio influencia a qualidade de vida do indivíduo, e 

este por sua vez, atua sobre o meio para transformá-la;

• temporal: os acontecimentos do passado influenciam o planejamento das ações presentes e 

futuras, e determinam a qualidade de vida no presente.

De acordo com SVENSSON (1991), qualidade de vida é um conceito global, que 

pode ser entendido como um conjunto de subdomínios ou atributos da vida, específicos e 

vitais para que o indivíduo seja capaz de gozá-la. ARNOLD (1991) define qualidade de vida 

como um constructo complexo que envolve tanto elementos de natureza objetiva, como 

elementos de natureza subjetiva. Elementos de natureza objetiva incluem recursos financeiros, 

estado de saúde, capacidade funcional, contatos sociais, entre outros. Em contraste, felicidade, 

satisfação de vida, auto-estima, são classificados como elementos de natureza subjetiva.

Segundo NERI (1993), a avaliação da qualidade de vida na velhice engloba múltiplos 

fatores de natureza biológica, psicológica e socioestrutural, entre eles, a longevidade, saúde 

biológica, saúde mental, satisfação, controle cognitivo, competência social, produtividade, 

atividade, eficácia cognitiva, status social, renda, continuidade de papéis familiares e 

ocupacionais, e continuidade de relações informais em grupos primários.

Para LAWTON (1991), a qualidade de vida pode ser avaliada segundo quatro 

elementos: competência comportamental (saúde, capacidade funcional, capacidade cognitiva,

a determinado

sua vez, é multidimensional: é emocional, no sentido de envolver habilidades de auto- 

regulação; é cognitiva, no sentido de permitir a solução de problemas; é comportamental, no 

sentido de implicar desempenhos efetivos e competência social.

LAWTON (1991) refere-se à qualidade de vida como uma avaliação 

multidimensional, seja ela individual ou social, da interação do indivíduo no meio em que 

vive. Para o autor, seis características definem o termo:

• multidimensional: inclui componentes psicológicos, sociais e biológicos;

• avaliativa: refere-se ao grau de sucesso ou insucesso atribuído



comportamento psico-social); percepção de qualidade de vida (avaliação subjetiva dos vários 
elementos/aspectos que compõem a qualidade de vida); bem-estar psicológico (graus/níveis de 
auto-aceitação, humor, estresse, depressão, responsividade emocional, entre outros); fatores 

ambientais (aspectos externos que influenciam a qualidade de vida).

Como citado pelos autores acima, um dos elementos que determinam a qualidade de 
vida do idoso é sua capacidade funcional e, BALTES & SMITH (1995) a define como a 

capacidade individual para realizar atividades da vida diária. O conceito de capacidade 

funcional está intimamente ligado à manutenção da autonomia, ou seja, a quanto o indivíduo é 

capaz de desempenhar suas tarefas do dia-a-dia independentemente, sem limitações que 

restrinjam sua atuação no meio ambiente (KALACHE et alli, 1987).
\

Ao longo de suas vidas, as pessoas são ffeqúentemente solicitadas a realizar um 

grande número de tarefas motoras para suprir necessidades básicas e melhor adaptar-se, 

interagir e transformar o meio onde vivem. KATZ (1983) e SPECTOR, KATZ, MURPHY & 

FULTON (1987) definem duas categorias gerais que descrevem e agregam as principais 

atividades motoras realizadas pelo homem, no seu dia-a-dia: a) atividades básicas da vida 

diária, que representam ações essenciais ao auto-cuidado, como por exemplo, vestir-se, 

alimentar-se, banhar-se, cuidar da própria higiene; b) atividades instrumentais da vida diária, 

que são ações motoras com maior nível de complexidade, as quais incluem tarefas adaptativas 

do indivíduo no ambiente (fazer compras, cozinhar, cuidar da casa, lavar e passar, usar meios 

de transporte, lidar com dinheiro, usar o telefone, entre outras).

Sem dúvida, na velhice, a capacidade de realizar AVD pode sofrer alterações 

(ADRIAN, 1986; ANIANSSON, RUNDGREN & SPERLING, 1980; GALLAHUE, 1995; 

MENDES DE LEON, SEEMAN, BAKER, RICHARDSON & TINETTI 1996; SEEMAN, 

BRUCE & McAVAY, 1996). Nota-se uma forte tendência à diminuição da atuação do 

indivíduo no meio em que vive. Tanto nas ações motoras mais específicas, como nas mais 

genéricas pode-se observar um especial comprometimento no comportamento de parte da 

população idosa.

Com o avanço da idade, há um aumento progressivo da necessidade de assistência na 

realização de AVD. Nos Estados Unidos, 9,3% dos idosos com idades entre 65 e 69 anos, 

necessitam de algum tipo de assistência para a realização de tais atividades; um percentual 

consideravelmente maior entretanto, é encontrado em indivíduos entre 75 e 79 anos (18,9%) e 

indivíduos com mais de 85 anos (45,4%) (HAYFLICK, 1996). Uma investigação realizada
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pelo Nacional Center For Health Statistics, em 1986, revelou que uma porcentagem 

substanciosa da população americana acima de 70 anos tem dificuldades de subir uma escada 

de dez degraus, caminhar um quarto de milha e levantar um peso de 10 libras (NICHOLS et 
alli, 1995).

Dados de pesquisas indicam também, que idosos saudáveis são mais dependentes em 

AVD intrumentais do que em AVD básicas, enquanto idosos institucionalizados ou que 

apresentam doenças e disfunções graves, geralmente, são dependentes em ambos os tipos de 

atividades. SPECTOR et alli (1987) realizaram um estudo que analisou o grau de dependência 

em AVD básicas (ir ao banheiro, vestir-se, locomover-se, comer) e AVD instrumentais (fazer 

compras e usar meios de transporte) em 1609 idosos, institucionalizados e não 

institucionalizados. Uma porcentagem pequena da população idosa não institucionalizada foi 
considerada dependente para realizar AVD básicas (1,4% para alimentar-se; 4% para 

locomover-se; 3,1% para vestir-se; 10,2% para ir ao banheiro). Em relação às AVD 

instrumentais, demonstrou-se maior grau de dependência nessa população: 22,9% para fazer 

compras; 23,3% para utilizar meios de transporte. A população idosa institucionalizada 

demonstrou graus de dependência mais acentuados, tanto nas AVD básicas, como nas AVD 

instrumentais: 6,2% mostraram-se dependentes para alimentar-se; 18,2% para locomover-se; 

28,7% para vestir-se; 39,8% para ir ao banheiro; 91,4% para fazer compras e 85,1% para usar 

meios de transporte. Através dos resultados obtidos, pôde-se inferir que 71% da população 

idosa não-institucionalizada mostrou-se independente em AVD, e apenas 5,3% dos 

institucionalizados apresentaram esse comportamento.

ANIANSSON et alli (1980) realizaram uma pesquisa, em que várias atividades da 

vida diária de importância para a independência e vida ativa foram estudadas. Um dos 

objetivos do estudo foi contribuir para o conhecimento dos critérios de normalidade e 

incapacidade para indivíduos idosos. A amostra foi composta por 1281 indivíduos; com mais 

de setenta anos, os quais foram submetidos aos seguintes testes: caminhar em velocidade uma 

distância de 30 metros, subir em degraus de 10, 20, 30, 40 e 50 cm de altura, colocar um 

pacote de 1 kg em prateleiras de 140, 160 e 180 cm de altura, realizar atividades manuais 

(colocar a chave na fechadura, o plug na tomada, a lâmpada no soquete, a moeda no orifício e 

discar os números de 0 a 9 do telefone), colocar água de uma jarra para um copo, realizar 

atividades que mensuram o auto-cuidado (alcançar a orelha com a mão oposta pela frente da 

cabeça e por trás da cabeça, colocar as mãos entre as nádegas e o acento da cadeira, colocar os
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dedos em oposição ao polegar). Um número pequeno de pessoas apresentou dificuldade em 
realizar o teste “colocar água em um copo” (6,1% dos homens e 3,7% das mulheres). No teste 
de colocar objetos em alturas de 140, 160 e 180 cm, 9% dos homens e 9% das mulheres 
tiveram dificuldade em realizar a tarefa, a qual foi atribuída a problemas como baixa estatura, 
aparecimento de vertigens durante o teste e doenças como artrite e artrose. Com relação ao 
teste de caminhar 30 metros, indivíduos de ambos os sexos apresentaram velocidades de 
caminhada inferiores àquela recomendada aos pedestres para que se utilizem de vias públicas e 
de semáfaros com segurança. A média da velocidade apresentada pelos sujeitos foi de 0,9 m/s 

e a recomendada é de 1,4 m/s. Todos os sujeitos do estudo foram capazes de subir e descer o 
degrau de 40 cm, com uso do corrimão. Sem a utilização do apoio, no entanto, chegaram a 
altura de 30 cm. Ambos os sexos apresentaram declínio de desempenho nos testes de 
habilidades manuais, quando comparados com indivíduos de 20 a 30 anos.

SENECA (1991) realizou um estudo, cujo objetivo foi descrever níveis de atividade 

física e AVD em idosos de 18 cidades da Europa. A amostra foi constituída por 2586 sujeitos, 
com idade entre 73 e 78 anos. Os participantes responderam a um questionário sobre 
atividades físicas (relacionadas a atividades no trabalho, em casa, atividades esportivas, lazer e 

outras) e a um questionário relacionado a AVD que incluiu os itens: a) caminhar ao ar livre; b) 
caminhar pela casa; c) subir escadas; d) caminhar pelo menos 400 metros; e) carregar objetos; 
f) usar o banheiro; g) tomar banho; h) vestir-se; i) levantar e deitar na cama; j) cortar unhas 
dos pés; k) usar o telefone; 1) tomar remédios; m) administrar finanças; n) alimentar-se; o) 

fazer serviços leves em casa; p) fazer serviços pesados em casa. As horas gastas com as várias 

atividades físicas realizadas foram somadas, sendo que cada atividade especifícamente, 

possuía um valor. Quanto às AVD, graus de dificuldade foram atribuídos às dezesseis questões 

do inventário: posso fazer sem dificuldade, faço com dificuldade e com ajuda, posso fazer com 

ajuda, não faço. Os resultados mostraram que alta porcentagem de idosos ainda está engajada 

em atividades de trabalho, sendo que o número de homens é maior que o número de mulheres. 

A população de idosos que realiza trabalhos domésticos leves variou de 40 a 78%, sendo que 

tais atividades são mais comuns às mulheres. A participação em atividades esportivas variou 

de 0 a 43%, e o cricket, o golfe, a ginástica e a natação foram as atividades mais comumente 

praticadas. Quanto às AVD, 02 a 64% da população tiveram boa função nos dezesseis itens do 

questionário; 11a 83% têm boa mobilidade e 30 a 89% realizaram atividades de auto-cuidado 
sem dificuldade.
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♦ M.P. Murray, R.C. Kory & S.B. Sepic, Walking pattems of normal women, Archieves of Phvsical Medicine 
and Rehabilitation, v.51, p.637-50, 1970.

HARRIS, KOVAR, SUZMAN, KLEINMAN & FELDMAN (1989) realizaram uma 

pesquisa com 1791 idosos, a qual constatou que a maioria das pessoas acima de 80 anos não 
enfrentam dificuldades para caminhar */« de milha, levantar 10 libras, subir 10 degraus de uma 

escada sem corrimão, curvar-se, agachar-se ou ajoelhar-se. Após cinco anos, avaliando os 

mesmos indivíduos, os autores observaram que 50% das mulheres e 42% dos homens ainda 

apresentavam-se fisicamente ativos, fato esse associado à ausência de cardiopatias e 

artropatias e alto nível de educação.
De acordo com VAN SANT (1990), idosos demonstram menos eficiência em alguns 

padrões de movimento utilizados no dia-a-dia. Quando solicitados a levantar de uma posição 

horizontal, os idosos tendem a fragmentar a ação em vários segmentos discretos, entre eles, 
sentar, ficar em quadrupedia, agachar-se e então assumir a posição em pé. Adultos jovens 

tendem a se levantar do solo num movimento mais fluente. Com relação ao padrão motor do 

andar, GABBARD (1996) comenta que, apesar das alterações não poderem ser generalizadas, 

mais ou menos a partir dos 60 anos, começa a ocorrer uma diminuição na velocidade do 

caminhar, a qual pode ser ou não acompanhada por passos menos amplos, mais lentos e 

arrastados, com alguma inclinação (declínio) da cabeça, dos ombros e do tronco. MURRAY et 

alli*, citados por GABBARD (1996, p.349) realizaram uma pesquisa para comparar o padrão 

de velocidade do caminhar em indivíduos de 20 a 25 anos com indivíduos de 60 a 65 anos. Os 

resultados mostraram que os idosos apresentaram um menor tamanho das passadas que os 

adultos, menor rotação pélvica, menor extensão do quadril, e o aumento do uso da ponta dos 

pés na passada, fatores que, em última análise prejudicavam a capacidade de locomover-se 

com eficiência.
IMMS & EDHOLM (1981) investigaram a capacidade de locomoção para caminhar, 

de 71 indivíduos, com idades entre 60 e 99 anos. Os fatores investigados foram a velocidade 

de caminhada e o nível de atividade física habitual dos indivíduos. A velocidade de locomoção 

foi avaliada através de um pedômetro e o nível de atividade física individual através de um 

questionário. Nesse estudo constatou-se que a velocidade da caminhada decresce sutilmente
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c.
J com o avanço da idade, mas depende mais da interferência de patologias que afetam o sistema 

motor e do nível de atividade física habitual dos sujeitos. A média de velocidade de caminhada 

obtida pelos idosos foi menor que a obtida em trabalhos realizados previamente (0,74 m/s).

Um estudo realizado por ADRIAN (1986) investigou a capacidade de 208 idosos, 

com idade média de 69 anos, subir degraus de ônibus. Mais de 85% dos sujeitos apresentaram 

algum tipo de problema com a altura do degrau para entrar no ônibus. Somente 9% dos 

sujeitos foram capazes de subir um degrau de 43 cm de altura sem usar apoio ou corrimão. 

Comprometimentos como distúrbios neuromotores, osteoartrite ou artrose podem ter 

interferido no baixo nível de desempenho dos sujeitos.

Com o objetivo de avaliar o nível de eficácia para realização de habilidades manuais 

realizadas na vida diária, WILLIANS, HADLER & EARP (1982) avaliaram idosas, com 

idade superior a 63 anos. Dos 56 sujeitos participantes da pesquisa, 20 eram 

institucionalizadas, 16 moravam em suas próprias casas mas necessitavam de assistência, e 20 

eram totalmente independentes. A avaliação do nível das habilidades manuais foi realizada em 

duas partes: a primeira consistia em abrir e fechar uma variedade de objetos, como cadeados, 

fechaduras e trincos; a segunda parte consistia em realizar tarefas como, escrever uma pequena 

sentença, inverter a posição de uma carta de baralho, recolher dois pegadores de papel e 

moedas e colocar em uma caixa, empilhar quatro peças quadriculadas. Foi cronometrado o 

tempo de realização de todas as tarefas. O tempo necessário para realização das tarefas no 

grupo intermediário foi aproximadamente duas vezes maior do que o tempo dispendido pelo 

grupo independente. O grupo constituído por indivíduos institucionalizados apresentou um 

tempo de realização das tarefas quatro vezes maior que o do grupo independente, e mostrou 

alto grau de variabilidade individual.

SPIRDUSO (1995) cita também que alguns tipos de tarefas manuais como abotoar 

uma camisa, manipular alfinetes e grampos, discar o telefone, utilizar facas são de difícil 

realização para idosos.

Pelo exposto até aqui, percebe-se que, enquanto alguns estudos demonstram perdas 

substanciais na capacidade de realização de AVD em idosos, outros relatam que o avanço da 

idade não está necessariamente ligado a modificações severas na forma do indivíduo atuar no 

ambiente. Assim, se há uma tendência à diminuição de desempenho na realização de 

atividades motoras cotidianas, a velocidade e intensidade com que tais mudanças acontecem 

devem ser consideradas.
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Do ponto de vista do modelo médico, tais limitações têm sido interpretadas como 
resultantes de condições patológicas; há estudos que indicam que as principais causas de 
incapacidade na realização de tarefas motoras do cotidiano são as doenças crónicas, como a 
artrite, as coronariopatias, a diminuição da visão/cegueira e as doenças cerebrovasculares. No 
entanto, a redução na quantidade e qualidade das ações motoras cotidianas são explicadas por 
MENDES DE LEON et alli (1996) como o resultado de uma ligação complexa entre causas 
biológicas, presença de patologias e disfunções e um grande número de fatores psicológicos 
(como a diminuição da auto-estima e da auto-eficácia), sociais (como a diminuição de papéis 

sociais e a presença de estereótipos negativos em relação à velhice) e ambientais. SENECA 
(1991), além dos fatores já mencionados, afirma que as mudanças no estilo de vida e na 
estrutura familiar também são agentes causadores da diminuição da capacidade de se 
movimentar na velhice.

FARINATTI (1996) comenta que a autonomia para realizar AVD é determinada por 

fatores extrínsecos e intrínsecos, em suas dimensões física e psicossocial. Os fatores 

extrínsecos são função do meio, do meio ambiente físico e do meio ambiente psicossocial. O 
meio ambiente físico se relaciona às condições estruturais existentes para que um indivúduo 

consiga atuar e interagir no ambiente. Por exemplo, em cidades onde os degraus de ônibus são 

demasiadamente altos, idosos tendem a perder a autonomia na utilização de meios de 
transporte. O meio ambiente psicossocial evoca a noção de suporte social, ou seja, o quanto a 

sociedade integra o idoso e o considera como membro ativo, estimulando-o a manter suas 

funções diárias. Os fatores intrínsecos correspondem aos recursos pessoais, face às exigências 
da vida. Sua dimensão física diz respeito às condições orgânicas do indivíduo, os meios dos 

quais pode lançar mão para executar as ações que empreende (aptidão física). A dimensão 

psicossocial dos fatores intrínsecos corresponde à estrutura motivacional de cada um e ao 

potencial psíquico, cognitivo e social de realização pessoal.
Porém, como o envelhecimento é uma experiência heterogénea e singular, tais fatores 

terão interferências maiores ou menores no comportamento do indivíduo, e o somatório desses 

componentes acarretará o grau de dependência ou autonomia do indivíduo. Envelhecer 

mantendo todas as funções, sendo capaz de realizar atividades cotidianas independentemente 

é, sem dúvida, um elemento de extrema importância para que se tenha uma velhice 

satisfatória, com qualidade. A perda do domínio sobre o próprio ambiente pode ter 

consequências negativas para a saúde física e psicológica em todas as idades.
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Atividade física e envelhecimento5.3

Efeitos da atividade física nas capacidades físicas5.3.1

Como já dito nos capítulos anteriores, os componentes da aptidão física (força, 

resistência muscular e flexibilidade) e a capacidade cardiorrespiratória sofrem involução com 

o avançar da idade. No entanto, segundo ASTRAND (1992), as milhares de células, tecidos e 

órgãos do nosso corpo, em qualquer idade, quando submetidos a estímulos, sofrem um 

processo de adaptação. Isso significa que a atividade física regular pode funcionar como um 

componente essencial para a manutenção e/ou melhora de algumas funções do organismo. 

Segundo BERGER (1989), a atividade física, associada a fatores como a hereditariedade, 

alimentação e hábitos de vida saudáveis constituem os componentes principais para a melhora 

da qualidade de vida na velhice. A seguir são relatados alguns estudos referentes aos efeitos da 

atividade física sobre as capacidades físicas.

Uma grande variedade de autores, entre eles HOMBERGH, SCHOUTEN, 
STAVEREN, ALMESVOORT & KOK (1995), PESCATELLO & Dl PIETRO (1993) e 

SPIRDUSO (1989) incluem os programas de atividades físicas como meios efetivos na 
compressão da morbidade, na diminuição e prevenção de doenças, na melhora das capacidades 
físicas e motoras. Segundo SHEPHARD (1994), a atividade física regular para idosos tem 

papel fundamental, na medida em que prolonga e aumenta a capacidade de trabalho do 

indivíduo, otimiza a realização de AVD e previne a incapacidade e a dependência nos últimos 

anos de vida. Os efeitos de um programa de atividade física, de acordo com o mesmo autor, 
podem oferecer uma redução equivalente a 20 anos na idade biológica do indivíduo, reduzir o 

risco de aparecimento de doenças como a aterosclerose, o diabetes, a osteoporose e outras 

doenças crónicas, e dessa forma prolongar o curso de vida em um ou dois anos.

O declínio na capacidade de desempenho nas AVD realizadas pelos idosos têm 

múltiplas influências, sendo as de maior relevância a involução motora decorrente do processo 

de envelhecimento, o aparecimento de disfunções e doenças, como a artose, a artrite, a 

osteoporose e as coronariopatias, e a interferência de variáveis psicológicas, como a 

diminuição da auto-estima e da auto-eficácia. A seguir, será realizada uma breve revisão da 

literatura referente à interferência da atividade física nos vários componentes citados acima.
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Atividade física e força muscular ■*5.3.1.1

v

Com relação à força muscular, estudos recentes têm mostrado que na sétima década 

de vida, tanto homens quanto mulheres, quando submetidos a um programa de atividade física 
regular, podem aumentar sua força em 30 a 40% (FIATARONE, MARKS, RYAN, 
MEREDITH, LEPSITZ & EVANS, 1990). FLECK (1993) aponta estudos que evidenciam 

melhora da força muscular em indivíduos nonagenários. Um desempenho de 15 a 28% melhor 
foi encontrado nesses indivíduos, após um treinamento de força, com duração de 10 a 12 

semanas. De acordo com FLECK (1990), a atividade física moderada, como a caminhada e 

outras atividades recreacionais, pode resultar em uma melhoria de 10 a 20 % no ganho de 
força, para indivíduos de 30 a 70 anos. Alguns atletas que, por um longo período de tempo 

realizaram um treinamento de força, mantém valores elevados de força muscular até a sexta 

década de vida. Para o autor, essa informação leva à conclusão de que o decréscimo real da 

força muscular está associado não só ao processo de envelhecimento, mas em grande parte à 

inatividade física.
Durante muitos anos acreditou-se que os ganhos ou perdas na força muscular 

simplesmente refletiam as alterações volumétricas dos músculos. Na medida em que 

aumentassem ou sofressem uma hipertrofia, ocorreria um aumento na força, e quando 

sofressem uma atrofia, observar-se-ia uma redução na força muscular. No entanto, atualmente 

reconhece-se que as alterações na força muscular não são tão facilmente explicáveis. Além dos 

componentes relacionados à hipertrofia muscular, os ganhos na força podem também ser 

atribuídos a mudanças em nível neural e, portanto, pode-se dizer que o grau de força 

produzido pelo músculo é fruto de uma integração neuromuscular, envolvendo a capacidade 

' do músculo produzir tensão e a habilidade do sistema nervoso em ativá-lo (POLLOCK & 

WILMORE, 1993). A hipertrofia muscular representa uma resposta normal aos treinamentos 

físicos, sendo caracterizada por um aumento no tamanho das fibras, bem como por um 

aumento no número de fibras musculares. FIATARONE et alli (1990) conclui que a 

hipertrofia é resultante tanto de um processo de síntese proteica, quanto da redução no 

catabolismo de proteínas. Quanto aos fatores neurais, POLLOCK & WILMORE (1993) relata 

que, após poucas sessões de treinamento, observam-se níveis significativamente maiores de 

sincronização de unidades motoras, na velocidade de condução axônica, na resistência à 

fadiga, no limiar de recrutamento, nos valores e padrões de estímulos, fatores que em última
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Atividade física e capacidade aeróbia5.3.1.2
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instância, produzem aumento da força muscular. Uma pesquisa realizada por THOMPSON 

(1994) revelou que um treinamento de força em idosos realizado durante 12 semanas, com 

estímulo progressivo de 4 a 6 séries e intensidade de 65 a 75% de uma repetição máxima, 

aumentou a área de fibras musculares do tipo fl em 20% e o número de capilares por fibra 

muscular, bem como melhorou o tempo de resposta neuromuscular.

PUGGAARD (1994) compararam os efeitos de cinco meses de programas de 

atividades físicas em idosos, entre eles, ginástica, dança e natação, na melhora de várias 

capacidades físicas e motoras, entre elas a força máxima. Os resultados obtidos permitiram 

concluir que os três tipos de programa propiciaram ganhos na força muscular, não havendo 

diferenças significativas entre os tipos de atividades praticadas.

Os efeitos de um programa de exercícios de baixa intensidade sobre a força, 

flexibilidade, equilíbrio, velocidade e resistência muscular, em idosos com idade entre 60 e 71 

anos, foram estudados por BROWN & HOLLOSZY (1991). Os sujeitos foram submetidos a 

um treinamento de uma hora diária, durante três meses. Além da melhora no equilíbrio e 

flexibilidade, evidenciou-se também um aumento significativo na força máxima isométrica e 

isotônica dos membros inferiores. Os resultados sugeriram que, para a população idosa 

sedentária, o treinamento de leve a moderado, resulta em inúmeros benefícios no tocante à 

condição física dos sujeitos.
BRAITH (1989) realizaram um estudo cujo objetivo foi comparar a efetividade de 

programas de treinamento de força muscular em idosos, com duas sessões semanais ou três 

sessões semanais, durante 10 semanas. Para ambos os grupos (treinamento de duas vezes 

semanais e treinamento de três vezes semanais) foi realizado um treinamento de resistência 

com sobrecarga para os músculos extensores do joelho, com sete a 10 repetições. Os 

resultados mostraram que o grupo que treinou três vezes semanais aumentou em 21,2% sua 

força, enquanto o outro grupo aumentou em 13,5%. Esses dados indicam que o treinamento de 

força é eficiente em ambos os casos, mas que aqueles que treinam duas vezes por semana 

adquirem 20% a menos de força muscular que aqueles que treinam três vezes semanais.

Tem-se observado também que a função cardiovascular-respiratória melhora, tanto 

em jovens quanto em idosos, com a prática sistemática da atividade física, mais
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especificamente as atividades aeróbias. GREEN & CROUSE (1993) revelam que as melhoras 

na capacidade aeróbia estão associadas à adaptações fisiológicas e estruturais e aos efeitos do 

transporte de oxigénio na circulação. Com relação às adaptações fisiológicas, verifica-se o 

declínio na duração de contração do miocárdio, o aumento ventricular, o aumento de 

densidade capilar dos músculos exercitados, o desenvolvimento da vascularização colateral e a 

redução de lesões ateroscleróticas. Com relação ao segundo componente associado à melhora 

da capacidade aeróbia, destacam-se a diminuição da frequência cardíaca de esforço, onde 

observa-se uma redução de até 10 bpm em indivíduos de 70 a 80 anos treinados, quando 

comparados a não-treinados; diminuição da frequência cardíaca de repouso, aumento do 

volume sistólico, tanto em repouso, como em esforço. O aumento da diferença artério-venosa 

de oxigénio (capacidade total da extração de oxigénio pelo corpo) é também, uma resposta 

normal ao treinamento aeróbio sistemático. SAGIV (1993) e BLAIR (1994) atribuem a 

melhor condução e utilização do oxigénio ao aumento do número de hemoglobinas e de 

mitocôndrias, ao aumento da atividade de enzimas aeróbias e do volume sanguíneo total. Com 

relação ao consumo máximo de oxigénio, BLAIR (1994) apontam estudos que indicam um 

aumento de 8 a 38% do consumo máximo de oxigénio em indivíduos de 50 a 84 anos, quando 

submetidos a um programa de treinamento aeróbio sistemático. OLIVEIRA, PEREIRA & 

MATSUDO (1988) realizaram um estudo cujo objetivo foi determinar o consumo máximo de 

oxigénio em mulheres idosas, praticantes e não-praticantes de atividade física. Cinquenta 

mulheres, divididas em dois grupos (ativas e sedentárias) foram submetidas a um teste 

submáximo, em bicicleta ergométrica. Os resultados apresentados permitiram concluir que a 

atividade física, de um modo geral, influenciou positivamente as mulheres idosas, já que 

demonstrou um impacto positivo na capacidade cardiorrespiratória.

BROWN & HOLLOSKY (1993) investigaram os efeitos de um programa de 

caminhada, corrida e ciclismo, de intensidade moderada, na capacidade aeróbia de idosos com 

idade entre 60 e 72 anos. Os sujeitos treinaram em média quatro dias por semana, com 45 

minutos cada sessão, durante um ano. Foi evidenciado um aumento de 24% no consumo 

máximo de oxigénio dos homens e 21% no das mulheres. WILLOUGHBY, ROOZEN & 

BARNÊS (1997) testaram os efeitos de 12 semanas de um programa de exercícios aeróbios de 

baixa intensidade (65% da frequência cardíaca máxima atingida pelo sujeito) e de alta 

intensidade (85% da frequência cardíaca máxima atingida pelo sujeito) na capacidade 

funcional e na eficiência cardiovascular de idosos. Os 92 sujeitos participantes da pesquisa
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foram divididos em grupos controle, experimental com treinamento em baixa intensidade e 

experimental com treinamento em alta intensidade. Após 12 semanas, ambos os grupos 

experimentais apresentaram aumento no consumo máximo de oxigénio, diminuição na 

frequência cardíaca de repouso e diminuição da pressão arterial, embora o grupo que treinou 

em alta intensidade tenha apresentado resultados mais significativos.

MORINI, CONTI, CAMA, CIANNI, METALLO, COSTANTINI & SCARDIA 

(1993) realizaram um estudo cujo objetivo foi verificar se o treinamento muscular isocinético 

pode influenciar a função cardiorrespiratória e a capacidade de trabalho com sobrecarga em 

cicloergômetro. Vinte sujeitos treinaram durante 12 semanas, três vezes semanais, 90 minutos 

por dia. O treinamento consistia em: exercícios calistênicos para o aquecimento geral do corpo 

(15 a 20 minutos de duração); exercícios em cicloergômetro com intensidade de 50% da 

frequência cardíaca máxima (10 minutos de duração); exercícios de força muscular para 

membros inferiores, com sobrecarga de 80% de uma repetição máxima (50 minutos de 

duração); relaxamento (10 minutos de duração). Os resultados mostraram que o programa de 

atividade física foi capaz de aumentar a capacidade de trabalho dos idosos no cicloergômetro; 

antes do treinamento, somente 60% dos sujeitos eram capazes de realizar o trabalho entre 110 

e 130 watts, e 20% em 150 watts. Após o treinamento, 100% dos sujeitos foram capazes de 

realizar o trabalho entre 110 e 130 watts, e 60% puderam fazer em 150 watts. Entretanto, não 

houve melhora significativa na frequência cardíaca máxima, na frequência respiratória e no 

consumo máximo de oxigénio.

De acordo com POLLOCK & WILMORE (1993), a melhora da aptidão 

cardiorrespiratória é decorrente de múltiplos fatores. Geralmente, desde que um limiar mínimo 

de intensidade seja atingido, a magnitude dessa melhora depende do trabalho total ou do custo 

energético do programa de exercício proposto. A efetividade de um programa de atividade 

física sobre o sistema cardiorrespiratório dependerá da frequência, intensidade e duração do x 

programa de exercício, bem como das condições de saúde do praticante, do seu nível de \ 
aptidão inicial, do tipo de atividade praticada (caminhada, corrida, natação, ciclismo) e da \ 

faixa etária do praticante.
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5.3.1.3 Atividade física e flexibilidade

A flexibilidade, definida por POLLOCK & WILMORE (1993) como a capacidade 
de movimento da articulação com a maior amplitude possível, também sofre influências 

positivas da atividade física. Segundo PHILLIPS & HASKELL (1995), o grau de flexibilidade 

de uma articulação é fundamentalmente limitado por estruturas ósseas, pela massa muscular 
adjacente e seus envoltórios, pelo tecido conjuntivo, com tendões, ligamentos e cápsulas 
articulares e a pele. Na velhice, as limitações na amplitude do movimento se devem ao 

aumento na proporção do tecido conectivo na massa muscular, à desidratação da articulação e 

à mudança na composição de colágeno e elastina. PHILLIPS & HASKELL (1995) e 
PUGGARD (1994) ressaltam que efeitos positivos têm sido encontrados em idosos, quando 

submetidos a programas de atividade física referentes a alongamento ou a outras atividades. 

Para GLADWIN (1996), a flexibilidade e a amplitude de movimento em idosos podem 

melhorar através de um programa progressivo de alongamento e flexibilidade para todas as 
partes do corpo.

VOORRIPS, RAVELLI, DONGELMANS, DEURENBERG & STAVEREN (1991) 

pesquisaram a relação entre nível de aptidão física e nível de atividade física praticada 

habitual mente, em 50 idosas, com idade média de 71,5 anos. Dentre os vários componentes da 

aptidão física, a flexibilidade dos ombros, dos joelhos e da coluna foi testada. Constatou-se 

que, quanto mais fisicamente ativas eram as mulheres, melhores resultados na amplitude 

articular obtinham.

SERGENT (1996) realizou um estudo cujo objetivo foi avaliar a efetividade de um 

programa de atividade física na melhora da saúde e da mobilidade de idosos. O programa teve 

a duração de seis meses e consistiu em exercícios aeróbios, treinamento leve de força muscular 

e exercícios de flexibilidade. Ao final do programa, constatou-se melhora na amplitude de 

movimento dos sujeitos em questão. LAN, LAI, WONG & YU (1996) também encontraram 

efeitos positivos da atividade física na variável flexibilidade, em idosos. Ao final de um 

programa de tai chi chuan, o qual incluiu exercícios de aquecimento, tai chi chuan 

propriamente dito e relaxamento, encontrou-se melhora na flexibilidade da coluna lombar e 

torácica dos sujeitos.
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5.3.2 Efeitos da atividade física nas capacidades motoras

De uma forma geral, as capacidades motoras sofrem declínio com o avanço da idade. 
O equilíbrio, por exemplo, capacidade dependente da integração de uma série de sistemas do 

corpo, sofre alterações que resultam em implicações diretas nas várias formas de locomoção e 
no controle postural. Da mesma forma, o tempo de reação e o tempo de movimento sofrem 
modificações, levando os idosos a apresentarem maior lentidão na execução de tarefas 

motoras. De acordo com SPIRDUSO (1995), essas alterações afetam diretamente as tarefas da 

vida diária, aumentam o risco de acidentes, a discriminação, e diminuem a probabilidade das 
pessoas se inserirem em tarefas profissionais ou de lazer.

No entanto, a prática de atividade física, ao contrário do processo de envelhecimento, 

parece exercer influências positivas no desempenho das capacidades motoras em geral. Além 

de promover o aumento da força muscular, da amplitude articular e da consciência do 

movimento, elementos importantes na manutenção das capacidades de equilibrar-se, 

movimentar-se com velocidade e reagir a um estimulo, parece levar também a mudanças 

morfológicas e funcionais em nível de sistema nervoso. De acordo com uma revisão da 

literatura realizada por SPIRDUSO (1995), a prática de atividade física promove o aumento do 

número e do tamanho dos neurônios, mudanças na estrutura das células nervosas, aumento das 

ramificações dendríticas e maior plasticidade neural. Alguns estudos que focalizam a relação 

entre atividade física e capacidades motoras são relatados a seguir.

LORD, CAPLAN & WARD (1993) realizaram uma pesquisa com 21 idosas, com 

idade entre 57 e 75 anos, participantes de um programa de atividade física por um período de 

12 meses. Após o término do programa, foram avaliadas quanto à força muscular, tempo de 

reação, propriocepção e controle postural e comparadas com outras 21 idosas da mesma faixa 

etária, sedentárias. As mulheres ativas demonstraram resultados significantemente melhores 

nos testes de força, tempo de reação e controle postural. Esse estudo sugere que o exercício 

pode trazer melhoras ao sistema sensório-motor, o que contribui para o melhor desempenho 

das capacidades motoras citadas.

ANSARAH (1991) realizou um estudo cujo objetivo foi analisar a influência de um 

programa de atividades físicas gerais (ginástica, dança, jogos, expressão corporal) sobre a 

aptidão funcional de idosos, onde as capacidades motoras equilíbrio, coordenação e agilidade 

estão incluídas. Dezesseis sujeitos, com idade média de 53,6 anos, participaram do programa
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BINDER, BROWN, CRAFT, SCHECHTMAN & BIRGE (1994) estudaram a 

eficiência de um programa de atividade física, com intensidade baixa a moderada, e duração 

de 8 semanas, em quinze idosos, com idade entre 66 e 97 anos, com pelo menos um fator de 

risco para quedas, nas capacidades equilíbrio e velocidade de movimento. As comparações

de atividade física por três meses, com três sessões semanais, e foram avaliados no início e no 

final do programa, através da bateria de testes de aptidão funcional da AAHPERD (CLARCK, 

1989). Constatou-se melhoras significantes na agilidade e no equilíbrio dinâmico dos sujeitos, 

não ocorrendo o mesmo com a coordenação viso-motora. Os resultados apontaram que, 

enquanto para as duas primeiras capacidades motoras citadas um programa de atividades 

físicas generalizadas parece promover ganhos, para a melhora da coordenação motora, é 

necessário um treinamento mais específico.
BRAVO, GAUTHIER, ROY, PAYETTE & GAULIN (1997) estudaram a influência 

de um programa de atividade física na água sobre a densidade óssea, o bem-estar e a aptidão 

funcional (flexibilidade, coordenação, agilidade, resistência muscular e capacidade aeróbia), 

em 77 mulheres, com idade entre 50 e 70 anos. Os sujeitos foram submetidos, por um período 

de 12 meses, a um programa de exercícios, três vezes semanais, com duração de 60 minutos, 

dentro dos quais 40 minutos eram dedicados ao desenvolvimento de exercícios de resistência 

muscular e saltos. Além da melhora significante na densidade óssea e no bem-estar das 

participantes, constatou-se também que, ao final dos 12 meses, houve melhora de desempenho 

na capacidade motora agilidade.

A eficácia de um programa de treinamento de resistência muscular e de um 

treinamento de caminhada sobre as capacidades motoras de idosos ativos foi testada por 

ROOKS, HANSIL & HAYES (1997). Vinte e dois sujeitos foram divididos aleatoriamente em 

dois grupos: a) grupo de treinamento de resistência muscular; b) grupo de treinamento de 

capacidade aeróbia. Entre outras capacidades, o equilíbrio estático e dinâmico, o tempo de 

reação nas extremidades superiores e inferiores e a velocidade de subida de uma escada foram 

mensuradas antes do início do programa e após 16 semanas de realização. Os resultados 

preliminares mostraram que o programa de treinamento de resistência muscular aumentou em 

68% o equilíbrio estático em um pé só e com olhos abertos, em 10% o tempo de reação e em 

28% a velocidade de subir escadas, enquanto que o programa de caminhada aumentou em 

51% o tempo de permanência em equilíbrio em um pé só, e em 16% a velocidade de subir 

escadas.
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pré-exercício e pós-exercício revelaram melhoras significantes no tempo de levantar-se 

(29.4%), na velocidade de caminhada (16.5%) e no equilíbrio dos idosos. Os participantes 

revelaram um aumento signifícante na média do número de vezes por semana que saíram de 

suas residências para se exercitar e também para caminhar pela cidade.

RIKLI & EDWARDS (1991) avaliaram os efeitos de um programa de três anos de 

atividade física sobre o desempenho motor e a velocidade de processamento cognitivo , em 

mulheres idosas, inicialmente sedentárias, com idade entre 57 e 85 anos. As variáveis 

estudadas foram tempo de reação simples e de escolha, equilíbrio, flexibilidade e força. Com 

relação às capacidades motoras tempo de reação e equilíbrio, os resultados mostraram 

melhora, após três anos de treinamento, enquanto o grupo controle declinou. A melhora no 

tempo de reação indicou que a atividade física é efetiva na reversão ou pelo menos na 

diminução da velocidade de progressão dos declínios relacionados ao sistema nervoso e ao 

mecanismo de processamento de informação.

Uma pesquisa de McAULEY, MIHALKO & ROSENGREN (1997) examinou a 

relação entre padrões de atividade física, auto-eficácia, equilíbrio e medo/receio de quedas em 

idosos. Dos 58 sujeitos participantes da pesquisa (idades entre 52 e 85 anos), aqueles 

fisicamente ativos demonstraram menos receio em sofrer quedas, melhor equilíbrio e 

percepções mais positivas de auto-eficácia.

BINDER (1995) avaliou os efeitos de um programa de atividade física sobre o 

equilíbrio, em 25 idosos institucionalizados, com demência crónica e com dificuldades na 

mobilidade. Os sujeitos foram submetidos a oito semanas de treinamento, com frequência de 

três vezes semanais. Os resultados apontaram melhoras significantes no equilíbrio dos idosos.

O estudo de McRAE, FELTNER & REINSCH (1994) examinou os efeitos de um 

ano de um programa de exercícios de baixa intensidade sobre quedas lesões e fatores de risco 

de quedas como equilíbrio pobre, força muscular e anormalidades na locomoção. Oitenta 

mulheres idosas foram divididas em grupos experimental (participantes do programa de 

atividade física) e controle. Durante o ano, 36% das mulheres do grupo experimental 

experenciaram uma queda, comparado com 45% do grupo controle. Além dessa diferença 

signifícante, nenhuma das quedas sofridas pelas idosas do grupo experimental causou lesões 

ou necessidade de atendimento médico, enquanto que no grupo controle, 21% das quedas 

levaram a lesões. Não houve diferenças significantes no equilíbrio, força e padrão de 

caminhada das idosas ativas após um ano de treinamento.
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mobilidade. Os sujeitos foram submetidos a oito semanas de treinamento, com frequência de 

três vezes semanais. Os resultados apontaram melhoras signifícantes no equilíbrio dos idosos.

O estudo de McRAE, FELTNER & REINSCH (1994) examinou os efeitos de um 

ano de um programa de exercícios de baixa intensidade sobre quedas lesões e fatores de risco 

de quedas como equilíbrio pobre, força muscular e anormalidades na locomoção. Oitenta 

mulheres idosas foram divididas em grupos experimental (participantes do programa de 

atividade física) e controle. Durante o ano, 36% das mulheres do grupo experimental 

experenciaram uma queda, comparado com 45% do grupo controle. Além dessa diferença 

signifícante, nenhuma das quedas sofridas pelas idosas do grupo experimental causou lesões 

ou necessidade de atendimento médico, enquanto que no grupo controle, 21% das quedas 

levaram a lesões. Não houve diferenças signifícantes no equilíbrio, força e padrão de 

caminhada das idosas ativas após um ano de treinamento.



31

McRAE, MORRIS, LEE, CRUM, GIESSMAN, GREENE & UGOLINI (1996) 
compararam o tempo de reação simples e de escolha, de mulheres jovens e idosas, ativas 
(corredoras) e sedentárias, através de uma tarefa que envolve flexão e extensão de cotovelos. 
O tempo de reação foi fracionado em termos de componentes pré-motores e contráteis, 
usando-se eletromiografía. As corredoras jovens foram significativamente mais rápidas, 
enquanto que as as idosas sedentárias foram mais lentas que os indivíduos dos demais grupos. 
O grupo de idosas ativas não foi signifícantemente diferente do grupo de jovens sedentárias, o 
que indica que a história de ter realizado atividade física pode eliminar ou retardar o aumento 

do tempo de reação, que geralmente acompanha a idade. Em termos de componentes 
contráteis, todos os grupos tiveram resultados similares, indicando que as diferenças no tempo 
de reação foram atribuídas ao mecanismo central de processamento de informação.

O objetivo do estudo de LIGHT, REILLY, BEHRMAN & SPLRDUSO (1996) foi 

examinar os efeitos da prática sobre o tempo de reação simples, tempo de movimento e 
consistência de resposta sobre uma tarefa manual, em jovens e idosos. Quarenta sujeitos, 20 
jovens (com 20 a 29 anos) e 20 idosos (com 60 a 82 anos) foram subdivididos em grupo 

controle e experimental e pré-testados na tarefa. O grupo experimental praticou a mesma 

tarefa 160 vezes, por dois dias consecutivos, enquanto que o grupo controle realizou uma 

tarefa de memória. Todos os sujeitos foram testados após três dias do início do experimento . 
Os resultados apontaram que a prática reduziu o tempo de reação simples dos idosos ao nível 

dos indivíduos jovens. O tempo de movimento, para ambos os grupos experimentais diminuiu, 

mas as diferenças relacionadas à idade foram mantidas.
Trinta e quatro mulheres, com idades entre 60 e 75 anos, e divididas em grupo 

sedentáro e ativo, foram testadas em seu tempo de reação simples e de escolha, num estudo 

realizado por ABOUREZK & TOOLE (1995). O tempo para reagir às tarefas determinadas 

mostrou que o grupo das mulheres ativas teve melhor desempenho que o das mulheres 

inativas, no que se refere ao tempo de reação de escolha. Quanto ao tempo de reação simples, 

não houve diferenças entre os grupos. Os resultados desse estudo suportaram a hipótese de que 

a complexidade cognitiva da tarefa influencia a intensidade de associação entre aptidão física e 

desempenho cognitivo em idosos.
VORRIPS et alli (1993), em uma de suas pesquisas, constataram que mulheres idosas, 

fisicamente ativas, têm melhores desempenhos em flexibilidade e capacidade aeróbia; os
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resultados dos testes de equilíbrio, tempo de reação, força e habilidades motoras não 
demostraram diferenças entre idosas ativas e sedentárias.

O objetivo do estudo de ROBERTS (1990) foi examinar os efeitos de um programa 
de caminhada sobre o tempo de reação e tempo de movimento de 52 idosos. Os sujeitos, com 

idade média de 71,8 anos, foram divididos em grupos controle e experimental, sendo que os 

do último participaram por um período de seis semanas de um programa de caminhada, três 
vezes por semana. Não foram encontradas diferenças significantes nos tempos de reação e de 

movimento entre os dois grupos. Esses resultados não corroboram as pesquisas anteriores, nas 

quais indivíduos engajados em atividades aeróbias apresentam menores tempos de reação e 

movimento.
CLARKSON-SMITH & HARTLEY (1989) examinaram a relação entre nível de 

atividade física e habilidades cognitivas, em idosos, com idades entre 55 e 88 anos. Os sujeitos 

foram submetidos a testes de memória, vocabulário, raciocínio e tempo de reação. A análise 

realizada, que levou em consideração a idade e o nível educacional dos indivíduos, indicou 

que os praticantes de atividade física tiveram resultados mehores nos testes de raciocínio, 

memória e tempo de reação. A auto-percepção de saúde e a não utilização de medicamentos 

parecem contribuir para as diferenças encontradas entre os dois grupos.
O estudo de DUTSMAN, RUHLING, RUSSEL, SHEARER, BONEKAT, 

SHIGEOKA, WOOD & BRADFORD (1984) avaliou os efeitos de quatro meses de atividade 

física aeróbia sobre o desempenho neuropsicológico, índices de depressão, limiar sensorial e 

acuidade visual de idosos inicialmente sedentários. Os resultados foram positivos e levaram os 

autores a especular que o exercício aeróbio promove aumento das atividades metabólicas do 

cérebro, o que resulta em melhor desempenho neuropsicológico.
RIKLI & BUSCH (1986) realizaram um estudo cujo objetivo era determinar o efeito 

da idade e do nível de atividade física sobre o desempenho de mulheres submetidas a tarefas 

de equilíbrio. Os sujeitos foram solicitados a ficar por um tempo máximo de 60 segundos, na 

posição de equilíbrio em um pé só. Os resultados indicaram que tanto o grupo de jovens ativas 

como o de jovens inativas conseguiram realizar a tarefa. Entretanto, o grupo de idosas ativas 

teve um desempenho significantemente melhor do que idosas sedentárias, embora pior que as 

jovens. A conclusão a que se chegou é que embora a prática de atividade física não possa 

prevenir o declínio da capacidade de equilibrar-se com o avanço da idade, pode amenizar seu 

decréscimo.
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Efeitos da atividade física na saúde psicológica5.3.3

Pelo exposto até aqui, pode-se constatar que, de uma forma geral, a atividade física 

promove ganhos no desempenho das capacidades motoras equilíbrio, tempo de reação, tempo 
de movimento e agilidade, com exceção dos estudos realizados por VOORRIPS et alli (1993) 

e ROBERTS (1990). Tais capacidades parecem sofrer influências positivas de programas de 

atividades físicas generalizados, não necessitando de um treinamento específico para o seu 
desenvolvimento.

A saúde psicológica, de acordo com McAULEY & RUDOLPH (1995), comporta 

componentes mentais negativos e positivos. Os componentes positivos da saúde psicológica 

(saúde emocional afetiva) constituem-se de elementos como a função cognitiva, auto-estima, 

auto-eficácia, afeto positivo (excitamento, interesse, orgulho, prazer), auto-conceito, enquanto 

os componentes negativos da saúde psicológica (saúde mental) englobam constructos como 

ansiedade, depressão, estresse, raiva, hostilidade e outras emoções associadas.
Segundo BERGER & McINMAM (1993), a relação entre atividade física e bem- 

estar psicológico é extremamente complexa. Uma série de características relacionadas à 

atividade física como, individual ou grupai, crónica ou aguda, recreativa ou calistênica, 
aeróbia ou anaeróbia, com ênfase na aprendizagem de habilidades motoras ou no 

condicionamento físico, bem como as características individuais do praticante, como sexo, 

idade e traços de personalidade, podem interferir nessa relação. Apesar disso, é possível 

generalizar que a atividade física está associada ao bem-estar psicológico (BERGER & 

McINMAM, 1993; MATSUDO & MATSUDO, 1992b; Mc AULEY & RUDOLPH, 1995).

BERGER & Mc INMAN (1993) realizaram uma extensa revisão de literatura, onde 

estudaram a relação entre bem-estar psicológico e exercício. Concluíram que atividades 

aeróbias, não-competitivas, com intensidade moderada e duração de 20 a 30 minutos parecem 

estar associadas à diminuição da tensão, ansiedade, depressão, raiva e confusão, e ao aumento 

do vigor. McAULEY & RUDOLPH (1995) analisaram trinta e oito estudos que também 

tinham como objetivo averiguar a influência da atividade física no bem-estar psicológico do 

idoso. A grande maioria reportou efeitos positivos e mostrou que programas com maior 

duração foram mais eficazes na obtenção de bem-estar psicológico.
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MIRANDA, GODELI & OKUMA (1996) investigaram as alterações nos estados de 
ânimo em indivíduos idosos, como resultado da atividade física aeróbia com música. A 
amostra foi composta por 27 sujeitos (22 mulheres e cinco homens), com idade média de 69,8 
anos, e dividida em grupos experimental e controle. Os indivíduos participaram de uma sessão 
de atividades motoras constituída de exercícios aeróbios, de intensidade moderada, com 
duração de 45 minutos, sendo que para o grupo experimental a sessão era com música. Na 
comparação dos resultados pré e pós exercício aeróbio, o grupo experimental apresentou 
diminuição estatisticamente significante nos escores de raiva e depressão, e aumento no vigor. 

O grupo controle apresentou diminuição significativa nos escores de raiva e tensão. As autoras 
ressaltam que a sessão de atividade física não envolveu todos os itens da classificação de 
atividades que aumentam os benefícios psicológicos proposta por BERGER & McINMAM 
(1993), pois a intensidade de esforço moderado não foi atingida pelos participantes. Ainda 

assim, a atividade física foi capaz de causar melhoras no bem-estar psicológico dos idosos.
OKUMA (1997) realizou uma pesquisa cujo objetivo foi compreender o significado 

da experiência da atividade física para o idoso, a partir de um enfoque fenomenológico. A 
pesquisa se desenvolveu ao longo de 18 meses e abarcou um programa que tinha como 

objetivo ensinar o idoso a fazer atividade física, visando seu auto-cuidado. Por meio de 

entrevistas, pôde-se constatar que a atividade física serviu como suporte para lidar com 

eventos de vida estressantes, possibilidade de convívio social, meio de auto-valorização, meio 
para melhora da auto-eficácia, meio de abertura para transformações existenciais (relações 

consigo, com o outro e com o mundo).
Também, o auto-conceito, definido por SHAVELSON, HUBNER & STANTON 

(1976) como a percepção que o indivíduo tem de si mesmo nos vários domínios do 

comportamento, como atributos físicos, atitudes, habilidades, papéis sociais e emoções, e a 

auto-estima (mecanismo cognitivo através do qual o indivíduo faz um julgamento a respeito de 

si e de suas caracteristicas) parecem receber influências positivas da atividade física 

(BERGER & McINMAN, 1993; MATSUDO & MATSUDO, 1992b). Alguns pesquisadores 

têm investigado a relação entre auto-conceito e atividade física através de estudos transversais; 

os resultados sugerem que os praticantes de atividade física, comparados aos sedentários, 

mostram auto-conceito e auto-estima mais altos. A força muscular e a porcentagem de gordura 

corporal são duas caracteristicas físicas que sofrem alteração com a prática de atividade física 

e exercem influência na melhora do auto-conceito (BERGER & McINMAN, 1993).
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Os estudos longitudinais têm demonstrado resultados contraditórios na relação entre 
auto-conceito e atividade física. Uma recente revisão de literatura revelou que somente 12 de 
27 trabalhos realizados (44%) apontaram melhora significativa no auto-conceito de individuos 

praticantes de atividade física. No entanto, quando relacionado somente ao auto-conceito 

físico (auto-imagem), cinco de seis pesquisas realizadas (83%) demonstraram melhora 

significativa no auto-conceito após a prática de atividade física.
Os efeitos de um programa de força sobre o auto-conceito de adultos jovens e adultos 

de meia-idade foram estudados por BROWN & HARRISON (1986). Ambos os grupos 

apresentaram melhoras significativas nas variáveis auto-conceito, auto-satisfação e auto- 

estima. Com relação a indivíduos idosos, SHEPARD & SIDNEY (1976) investigaram vários 
aspectos da qualidade de vida (auto-conceito, auto-imagem, ansiedade, percepção de saúde, 

satisfação de vida) e sua relação com a atividade física. Especifícamente para realizar a 

mensuração da auto-imagem foi utilizada a “Kenyon ‘s Body Image Scale”. Após 14 semanas 

de treinamento de resistência aeróbia, os resultados mostraram que pessoas submetidas a um 

treinamento de baixa intensidade, não demonstraram melhoras significativas em sua auto- 

imagem. Aquelas submetidas a treinamentos mais intensos porém, mostraram aumento nos 

escores dessa variável.
MARSH & REDMAYNE (1994) realizaram um estudo com o objetivo de examinar 

as relações entre seis componentes do auto-conceito físico (resistência, equilíbrio, 

flexibilidade, aparência e habilidades motoras gerais) e cinco componentes da aptidão física 

(resistência, equilíbrio, flexibilidade, força estática e potência). Resultados mostraram forte 

correlação entre o auto-conceito de resistência aeróbia, força e flexibilidade e os respectivos 

componentes da aptidão física. Não houve correlação significativa, entretanto, entre a escala 

de aparência física e alguns componentes de aptidão física.

BROWN, MORROW & LIVINGSTON (1982) sugerem que a duração de um 

programa de atividade física com vistas à melhora do auto-conceito e da auto-estima deve ser 

de pelo menos 6 meses. Isso porque, em um programa de longa duração, há possibilidade de 

ocorrerem mudanças fisiológicas mais intensas, o que em última instância, acarretará na 

melhora do auto-conceito. Há estudos, entretanto, que demonstram melhoras significativas 

dessa variável em programas que tiveram duração de três a 16 semanas. O tipo de atividade 

praticada também parece exercer influência. Atividades como dança, treinamento para perda 

de peso são excelentes exemplos que auxiliam na melhora do auto-conceito.
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Influências da atividade física sobre atividades da vida diária em idosos5.4

Finalizando, BOUTCHER (1993) comenta que os indivíduos, geralmente, sentem 

bem-estar após a prática da atividade física, e isso pode estar relacionado a fatores como a 

melhora da imagem corporal, resultante do aumento da massa muscular e/ou perda de peso, 

bem como o sentimento de auto-valorização aumentado, originado da experiência de domínio, 

sentida através da satisfação por completar um esforço, uma atividade que previamente tenha 

sido julgada de impossível realização.

Tradicional mente, a involução motora decorrente do processo de envelhecimento, 

bem como as doenças e disfunções sempre foram vistas como causa de incapacidade para 

realização de AVD em idosos. Os modelos médicos tradicionais sugerem que patologias 

podem progressivamente levar o indivíduo a um prejuízo das funções básicas, a limitações 

funcionais e fínalmente à incapacidade. Entretanto, evidências indicam que, nos últimos anos 

de vida, um estilo de vida fisicamente inativo também pode ser causa primária da incapacidade 

para realizar AVD (GRIMBY, 1995). As AVD instrumentais, como por exemplo, fazer 

compras, cuidar da casa, praticar atividades recreacionais e esportivas, viajar, 

requerem/solicitam indiretamente a realização de AVD básicas, como caminhar, subir escadas, 

sentar e levantar-se de uma cadeira, carregar pesos, curvar-se. Essas funções, por sua vez, 

requerem em maior ou menor grau vários componentes relacionados à aptidão física e ao 

controle motor, como força e resistência muscular, capacidade aeróbia, flexibilidade, 

habilidades motoras de locomoção, estabilização e manipulação, coordenação, agilidade, 

velocidade, tempo de reação e tempo de movimento (RIKLI & JONES, 1997).

De acordo com BERGER & McINMAM (1993), com o avanço da idade, as pessoas 

tendem a se movimentar menos, a reduzir seus níveis de atividades físicas. Associada à 

involução motora natural do processo de envelhecimento, essa diminuição nos níveis de 

atividades físicas habituais, levam o idoso a apresentar declínios nas diversas capacidades 

físicas e motoras, a aumentar sua massa adiposa e a perder em energia física. Esses fatores 

associados, por sua vez, levam o indivíduo a uma diminuição de auto-eficácia, a um 

decréscimo em seus níveis de atividade física e ao surgimento de problemas de saúde, o que 

em última análise acarretará na menor eficiência na realização de AVD.
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Na medida em que a atividade física parece exercer efeitos positivos sobre os vários 

componentes da aptidão física, nas capacidades motoras, na prevenção e tratamento de 

doenças e em alguns componentes psicológicos, espera-se também que possa otimizar 

qualitativa e quantitativamente ações motoras do cotidiano (AVD). Entretanto, a relação entre 

os diferentes níveis de desempenho físico e a capacidade de realizar AVD ainda não é clara. 

Apesar de existirem pesquisas que mostram a importância de manter o desempenho físico na 

velhice para preservar intactas as AVD, pode-se dizer que esse número é ainda bastante 

reduzido. Além disso, grande parte deles refere-se à população idosa institucionalizada e/ou 

com problemas crónicos de saúde (GRIMBY, 1995). Como citam PHILLIPS & HASKELL 

(1995), até pouco tempo atrás, a ênfase das pesquisas sobre envelhecimento e atividade física 

fazia-se sobre as melhoras relacionadas à capacidade cardiorrespiratória, e sabe-se que uma 

série de AVD envolve a combinação de componentes da aptidão física, como força, resistência 

muscular e flexibilidade. Subir escadas, agachar-se, carregar pacotes são alguns exemplos de 

atividades do cotidiano que solicitam tais componentes. Assim, há ainda carência de pesquisas 

que contemplem a relação entre as várias capacidades físicas e habilidades motoras 

(individualmente ou em conjunto) e a realização de AVD.

Levando em consideração que na velhice as pessoas tendem a sofrer um grande 

declínio nos vários sistemas do organismo, bem como algumas doenças crónicas e disfunções 

e que as consequências dessas condições surgem geralmente, como problemas da vida diária, 

AVLUND et alli (1994) realizaram uma pesquisa que analisou como a capacidade funcional 

para realização de atividades da vida diária, em homens e mulheres acima de 75 anos, está 

associada a fatores como nível de atividade física habitual, força muscular e alguns testes de 

funções simples. A hipótese estabelecida foi de que os três fatores exerciam influência na 

capacidade funcional e que alguns grupos musculares afetariam mais alguns itens da escala de 

capacidade funcional que outros. A capacidade funcional foi mensurada através de entrevista, 

onde os indivíduos deveriam responder se sentiam cansados ou não e, se realizavam sozinhos 

ou com ajuda as seguintes atividades: caminhar pela casa, caminhar ao ar livre, subir escadas, 

deitar e levantar da cama, sentar e levantar da cadeira, lavar partes superiores do corpo, lavar 

partes inferiores do corpo, cortar unhas dos dedos das mãos e dos pés, lavar e pentear os 

cabelos, ir ao banheiro, vestir partes inferiores do corpo, vestir partes superiores do corpo, 

calçar e tirar sapatos, calçar e tirar meias. A força isométrica máxima de preensão manual, 

extensão de joelho e flexão de cotovelo foi mensurada do lado dominante do corpo, na posição
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sentada, usando um dinamômetro. O nivel de atividade física dos sujeitos foi mensurado por 

entrevista, os quais foram enquadrados nas seguintes categorias: nível sedentário, exercício 
leve (ao redor de uma a duas horas por semana), exercício moderado (duas a quatro horas por 

semana), exercício vigoroso e regular, praticado várias horas por semana. Os testes de funções 

simples incluíam caminhar em velocidade 10 metros, carregar cinco caixas de 10 cm de altura, 

que podiam ser combinadas e somar 10, 20, 30, 40 e 50 cm de altura, subir e descer degraus. 

Houve forte correlação entre nível de atividade física, força muscular isométrica, testes de 

funções simples e desempenho em AVD. Sujeitos que possuíam níveis de atividade física 

considerados leve, obtiveram melhores desempenhos nas AVD que indivíduos considerados 

sedentários. Aqueles que realizavam atividades físicas consideradas vigorosas tiveram níveis 

de desempenho ainda melhores.

As pesquisas mostram que a capacidade aeróbia em idosos tem sofrido efeitos 

positivos decorrentes da atividade física. A diminuição da frequência cardíaca de esforço, a 

diminuição da frequência cardíaca de repouso, o aumento no consumo máximo de oxigénio, a 

diminuição na duração de contração do miocárdio, o aumento ventricular, o aumento na 

densidade capilar têm sido as respostas mais encontradas em idosos, quando submetidos a 

programas de atividade física (GREEN & CROUSE, 1993). Todas essas mudanças em 

conjunto são responsáveis pela melhora da resistência aeróbia do indivíduo idoso no seu dia-a- 

dia. Sabe-se que atividades como caminhar longas distâncias (como por exemplo ir ao 

mercado, ir à casa de um parente ou amigo), subir ladeiras, entre outras, solicitam essa 

capacidade. No entanto, poucas pesquisas têm sido direcionadas no sentido de entender a 

relação entre a melhora da resistência cardiorrespiratória e o aumento da autonomia para 

realização de AVD.
Um dos poucos estudos encontrados é o de CAVAGNA (1997), o qual teve como 

objetivo determinar se o treinamento de resistência aeróbia melhora a capacidade de marcha e 

a força de membros inferiores de idosos não incapacitados. Participaram 24 idosos (11 homens 

e 13 mulheres), com idade média de 70,4 anos e com hábitos sedentários, os quais foram 

designados ao acaso para um programa de treinamento com duração de 12 semanas ou para 

um estado sedentário-controle. A variável principal foi o tempo de caminhada exaustiva 

submáxima medida a uma intensidade de 80% do pico da capacidade aeróbia basal. Cumprido 

o programa de treinamento, o tempo médio de caminhada até a exaustão, para o grupo 

treinado, aumentou em 38%, de 25 minutos para 34 minutos. O grupo controle não apresentou
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diferenças significativas entre o pré e o pós-teste. Na totalidade dos participantes, foram 

observadas relações significativas entre a mudança da resistência da marcha e a alteração na 
medição de força para a extensão da perna (r=0,48) e para a flexão da perna (r= 0,46). A 

conclusão a que se chegou é que o treinamento de resistência melhora a duração da marcha de 

pelo menos duas maneiras. Primeiro, os dados do trabalho referido mostram relação entre 

mudanças na força das extremidades inferiores e a observada na duração da marcha. Segundo, 

considerando o aumento de força nas pernas, os participantes trabalharam com menores 

porcentagens de suas forças pico em uma determinada carga de trabalho, utilizando assim os 
mecanismos aeróbios em menor grau.

Segundo PHILLIPS & HASKELL (1995), a diminuição da força muscular e da 

flexibilidade na velhice, em termos de capacidade funcional, podem exercer efeitos mais 

prejudiciais que o declínio da capacidade aeróbia. As limitações músculo-esqueléticas têm 

sido citadas como as causas mais comuns de incapacidade na população idosa (MANTON et 

alli, 1993). A força muscular diminuída nos membros inferiores parece levar a uma 

predisposição a quedas, e tanto em termos relativos como absolutos, a força muscular é um 

componente freqúentemente usado para realização de AVD básicas e AVD instrumentais. 

Dados de pesquisa sugerem que a força e a resistência muscular têm forte correlação com o 

grau de autonomia com o qual o idoso realiza suas atividades motoras do cotidiano.
A relação entre a força máxima do grupo muscular tríceps sural e a quantidade e a 

velocidade da caminhada usada na vida diária foram estudadas por BASSEY, BENDALL & 

PEARSON (1988). Cinquenta e seis homens e 66 mulheres com idade superior a 65 anos, e 

fisicamente independentes participaram do estudo. A força dinâmica foi medida através de um 

sistema hidráulico (tubo de Bourdon). A quantidade de caminhada realizada habitualmente foi 

mensurada por um pedômetro, o qual permaneceu com os sujeitos durante uma semana. O 

teste “caminhar 100 metros” foi usado para detectar a velocidade de caminhada dos 

indivíduos. Uma relação significativa entre força muscular do tríceps sural e velocidade da 

caminhada foi encontrada para ambos os sexos (r= 0,41, para os homens e r= 0,36, para as 

mulheres). A quantidade de caminhada, mensurada pelo tempo obtido em sete dias, 

apresentou, somente para os homens, correlação com a força máxima, embora mais sutil 

(r=0,30).
BASSEY et alli (1992) pesquisaram a relação entre a potência dos músculos 

extensores da perna e o desempenho em atividades cotidianas. Vinte e seis idosos residentes
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em asilos (13 homens, com média de idade 88,5 anos e 13 mulheres, com média de idade 86,5 

anos) participaram do estudo. Todos os sujeitos já tinham sofrido algum tipo de queda, muitos 

tinham problemas de saúde (hipertensão, doenças coronarianas, artrite, artrose) e cinco 

homens e oito mulheres passavam grande parte do dia utilizando-se de cadeiras de rodas. A 

potência muscular foi mensurada através de um equipamento, no qual os sujeitos deveriam 

ficar na posição sentada e impulsionar um pedal com os pés, o mais longe possível. As AVD 

analisadas foram: levantar-se de uma cadeira, subir um lance de quatro degraus, e caminhar 

6,1 metros. Todas essas tarefas deveriam ser realizadas no menor tempo possível. Os 

resultados mostraram que os homens apresentaram melhor desempenho no teste de potência 

muscular, tanto no membro inferior dominante, como em ambas as pemas. Com relação ao 

teste “levantar-se da cadeira”, 11 sujeitos desempenharam a tarefa com facilidade, quatro 

sujeitos necessitaram utilizar-se do apoio dos braços e um não conseguiu realizar, sendo que o 

tempo médio para realização da tarefa foi de 1,75 segundos. O tempo médio necessário para os 

sujeitos subirem quatro degraus de escada foi de 5,50 segundos, sendo que quatro subiram 

livremente, 19 utilizaram-se de corrimão e três não conseguiram subir. O tempo médio para 

realizar o teste de caminhada foi de 11,28 segundos, e um número razoavelmente grande de 

pessoas precisou de auxílio para locomover-se (bengala ou andador). Todos os testes 

mostraram forte correlação com a potência muscular de membros inferiores: levantar-se da 

cadeira (r= 0,65); subir escada (r= 0,80) e caminhar em velocidade (r=0,80).

HYATT et alli (1990) realizaram um estudo cujo objetivo foi examinar a associação 

entre força muscular e capacidade funcional em idosos. Participaram do estudo 92 sujeitos, 

dos quais 51 eram independentes e 41 apresentavam uma série de disfunções que os 

impossibilitava de levar uma vida totalmente independente. Para a mensuração da força 

muscular, foram analisadas a massa muscular dos sujeitos, bem como sua força de membros 

inferiores e superiores. A capacidade funcional foi avaliada através de um questionário que 

descrevia história de quedas, uso de medicamentos, serviços domiciliares, locomoção, 

atividades da vida diária e destreza manual. Os resultados apontaram que força muscular em 

idosos e capacidade funcional estão altamente correlacionados.

Também, a flexibilidade de algumas articulações específicas tem sido associada com 

o desempenho funcional em uma série de AVD, tanto básicas como instrumentais. PHILLIPS 

& HASKELL (1995), através de uma vasta revisão da literatura, constataram fortes 

correlações entre flexibilidade e o nível de desempeho de AVD: andar e grau de flexão dos
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joelhos (r= 0,56); subir escadas e grau de flexão do quadril (r=0,43); curvar-se e grau de flexão 

do quadril (r= 0,53); alcançar com as mãos e grau de abdução dos ombros (r= 0,78). 
Corroborrando os achados de PHILLIPS & HASKELL (1995), FIEBERT, FUHRI & 

DAHLING (1992) sugerem que um grau mínimo de amplitude de movimento em 

determinadas articulações é necessário para o desempenho eficiente das ações diárias. Por 
exemplo, cita que uma ótima amplitude de flexão de ombros para realização de AVD deveria 
oscilar entre 120 e 140 graus, e que para realizar AVD básicas como tomar banho, a amplitude 

de flexão e extensão dos punhos deve ser de no mínimo 10 e 15 graus, respectivamente, 

enquanto AVD instrumentais (comer, ler jornal, discar telefone) requerem entre cinco graus de 
flexão e 35 graus de extensão dos punhos.

A relação entre falta de mobilidade articular e incapacidade para realizar AVD é 

também ilustrada por VANDERVOOT, CHESWORTH, CUNNINGHAM, PATERSON, 

RECHNITZER & KOVAL (1992), os quais examinaram a complexa relação entre mobilidade 

do tornozelo e ações como andar, controle postural e algumas atividades da vida diária. Nesse 

estudo, constatou-se que um maior torque de resistência mecânica e um decréscimo na força 

de dorsiflexão do tornozelo podem aumentar a dificuldade do idoso flexionar o pé durante a 

caminhada, resultando em um padrão motor inadequado e podendo levar a quedas. O 

treinamento de flexibilidade, nesse caso, poderia aumentar a amplitude articular e o 

alongamento dos músculos que se opõem a dorsiflexão.

Dados de pesquisa sugerem que a melhora dos componentes da aptidão muscular 

(força e resistência muscular e flexibilidade) em idosos, separadamente ou combinados, 

podem aumentar a independência na realização de tarefas motoras do cotidiano. Em geral, os 

benefícios do treinamento de força muscular em idosos dependem dos grupos musculares 

especificamente trabalhados. Em seus estudos, WORK (1989) sugere que esse trabalho pode 

auxiliar no aumento da velocidade de caminhada, na capacidade de levantar-se de uma cadeira 

e de subir escadas e na prevenção de quedas.
Segundo CAVAGNA (1997), um estudo prospectivo realizado durante quatro anos 

em idosos sadios, sem incapacidades, mostrou que o desempenho da força muscular de 

membros inferiores era altamente indicativo do desenvolvimento futuro de distúrbios da 

capacidade física. A massa muscular, a força e a resistência muscular diminuem com o passar 

dos anos, e em nonagenários internados em instituições assistenciais, observou-se uma estreita 

correlação entre a velocidade da marcha de curto alcance, com o tamanho e a força dos
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músculos da perna. O treinamento de resistência nessas populações é capaz de amenizar as 
perdas relacionadas ao sistema muscular e promover melhores desempenhos na velocidade da 
marcha de curto alcance.

FIATARONE, MARKS, RYAN, MEREDITH, LIPSITZ & EVANS (1990) relatam 

que 40% da população americana, com idade superior a 65 anos, sofre algum tipo de queda, 

pelo menos uma vez por ano, as quais podem resultar em fraturas, diminuição da mobilidade e 

medo. Segundo os autores, o treinamento de força, de três a quatro vezes semanais, com 
intensidade alta (80% da carga máxima), com sessões durando de 20 a 30 minutos, pode ser 

altamente eficiente na prevenção de quedas e fraturas em idosos.

NICHOLS et alli (1995) realizaram um estudo cujo objetivo foi determinar a eficácia 

de um programa de resistência muscular, de intensidade moderada, na redução dos fatores de 

risco relacionados a quedas (debilidade muscular, falta de equilíbrio, impedimentos na 

mobilidade) e no aumento da capacidade funcional para realização de AVD. A amostra foi 

composta por 60 sujeitos (22 homens e 38 mulheres), com idade superior a 60 anos, não tendo 

sido realizado treinamento de força ou resistência muscular previamente. Os sujeitos foram 

divididos em grupo controle e experimental, tendo o último recebido um treinamento com 

duração de 12 semanas, que incluía exercícios de musculação para membros inferiores e 

superiores e tronco. Foram realizados os seguintes testes relacionados a AVD: caminhar o 

mais rápido possível uma distância de 20 metros, carregando duas sacolas com peso de 30% 

da massa corporal total do indivíduo; subir uma escada de 20 degraus, carregando um pacote 

com peso correspondente a 20% da massa corporal total; manter o equilíbrio em uma perna só 

por um tempo máximo de 45 segundos; caminhar 74 cm carregando um halter com o maior 

peso possível e colocá-lo em uma prateleira. Os resultados mostraram que o grupo que recebeu 

o treinamento durante 12 semanas teve melhoras significativas em três dos quatro testes 

realizados (equilibrar-se em um pé só; subir escadas e carregar um peso máximo até uma 

prateleira), ao passo que o grupo controle permaneceu com desempenho semelhante ao teste 

inicial. No pós-teste, os indivíduos subiram escada 11% mais rápido que no teste inicial, e 

melhoraram em 26% o tempo de equilíbrio em uma perna só. No teste de carregar um peso 

máximo até uma prateleira, os sujeitos obtiveram uma melhora de 12% em seu desempenho. 

Nesse estudo, constatou-se que tarefas domésticas como carregar caixas e pacotes de 

supermercado, subir escadas, permanecer por algum tempo em pé, entre outras, sofreram 

interferência positiva na sua execução.
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Os efeitos de 12 semanas de treinamento de força muscular e equilíbrio sobre a força 
e a velocidade de caminhada em idosos institucionalizados, com idade média de 82,1 anos, 
foram testados por JUDGE, UNDERWOOD & GENNOSA (1993). O grupo experimental 

treinou três vezes por semana, fazendo parte da sessão de treinamento exercícios de resistência 

muscular localizada para os membros inferiores e exercícios de controle postural. O grupo 

controle realizou semanalmente exercícios de flexibilidade. Ao final das 12 semanas, 
constatou-se que o grupo experimental obteve melhoras significativas na força muscular e na 

velocidade de caminhada, esta última evoluindo em média de 1,04 m/s para 1,12 m/s. JUDGE 

et alli (1993) comenta que o desempenho independente de AVD básicas e instrumentais 

dependem, em primeira instância, da eficácia de mobilidade do indivíduo, e segundo 

ANIANSSON et alli (1980), a capacidade de caminhar rapidamente em superfícies planas 

sofre declínio de 12 a 16% por década, após os 60 anos. Nesse sentido, a atividade física 

mostrou-se essencial para o grupo, pois não só retardou a velocidade das perdas, como revelou 

uma melhora na função para a prática de atividades cotidianas como ir ao mercado, visitar 

amigos, andar por ruas e avenidas. Para que a caminhada seja realizada com padrão de 

movimento e velocidade eficazes, há necessidade que o indivíduo apresente força muscular e 

controle neuromuscular.

FIATARONE et alli (1990) investigaram os efeitos de um treinamento de força de 

alta intensidade na capacidade funcional, em 100 idosos de ambos os sexos, com idade média 

de 87,1 anos. O programa de treinamento teve a duração de 10 semanas, com três sessões 

semanais, onde foram realizados exercícios de força para os membros inferiores, com carga de 

80% da força máxima do sujeito. Os exercícios foram realizados sob alto grau de tensão, pois 

cada repetição (contração muscular) durava de seis a nove segundos. Dois testes de 

desempenho físico (caminhar em velocidade e subir quatro degraus de escada com auxílio de 

corrimão) e um questionário que mensurou nível de atividade física habitual foram aplicados. 

Após as 10 semanas de treinamento, houve aumento na força de membros inferiores dos 

sujeitos, bem como aumento da área transversal do músculo da coxa. Quanto aos testes 

relacionados à capacidade funcional, a velocidade de caminhada aumentou em 9%, a potência 

para subir escadas aumentou em 34% e o nível de atividade física aumentou em 51%.
MIHALKO & McAULEY (1996) realizaram um estudo cujo objetivo foi investigar 

os efeitos de um programa de treinamento de força muscular de membros superiores de alta 

intensidade, nos níveis de força muscular, AVD e bem-estar subjetivo em idosos. A amostra
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foi composta por 10 homens e 48 mulheres, com idades entre 71 e 101 anos (média de 82,67 

anos). Dezenove sujeitos (33%) usavam cadeiras de rodas, nove (16%) necessitavam de algum 

tipo de assistência para caminhar, quatro (7%) usavam bengala e vinte e seis sujeitos (45%) 

locomoviam-se independentemente. Os sujeitos foram divididos em grupo controle e 

experimental, sendo que os do último grupo, foram submetidos a um treinamento de força, 

durante oito semanas, com três sessões semanais de aproximadamente 30 minutos cada uma. 

Em cada sessão foram realizados exercícios para os grupos musculares peitorais, dorsais, 

deltoides, bíceps e tríceps, num trabalho submáximo de 10 a 12 repetições. As AVD foram 

avaliadas antes e após o programa de treinamento, através de um questionário adaptado do 

Lawton and Brody ’s Instrumental Activities of Daily Living Scale. Tal questionário possuía 20 

itens, os quais os sujeitos deveriam responder utilizando-se de uma escala que variava desde 

“não posso fazer” até “posso fazer com facilidade”, e continha as seguintes tarefas da vida 

diária: entrar e sair de um carro, caminhar em diferentes superfícies, ficar em pé por um longo 

período, caminhar cerca de dois a três quarteirões (1/4 de milha), alcançar a cabeça com as 

mãos, pegar objetos em partes baixas de uma prateleira, sentar e levantar de uma cadeira, 

pegar e segurar crianças, abaixar, agachar e ajoelhar-se, abrir potes e latas, participar em 

atividades de recreação, deitar e levantar de uma cama, levantar do chão, vestir-se, abrir 

gavetas, entrar e sair de uma banheira, higienizar-se, carregar objetos que pesam mais que 

cinco libras, sentar e levantar de um sofá. A avaliação de força muscular foi realizada através 

de testes de cargas progressivas para os grupos musculares dos membros superiores já 

mencionados. O indivíduo começava realizando cada teste com uma carga de três libras. Na 

medida em que obtinha sucesso, a carga ia progressivamente sendo aumentada, podendo 

chegar até 20 libras. Ao final do treinamento, constatou-se que todos os cinco grupos 

musculares aumentaram 50% ou mais sua força. Quanto às AVD, os resultados do pré-teste e 

do pós-teste tiveram uma variância de 65%, sugerindo que o aumento da força muscular 

influenciou positivamente sua execução.

Poucas pesquisas têm sido realizadas no sentido de desmistificar o papel de um 

programa de flexibilidade ou de um programa de atividade física que inclua exercícios 

sistemáticos de flexibilidade na melhor realização de AVD. A maioria dos estudos que relatam 
o fato são originários da área de terapia ocupacional (Di FÁBIO, 1992). Para CAMPANELLI 

(1996), a atividade física tem efeitos positivos sobre o desempenho de tarefas da vida diária, e 

deve focalizar principalmente exercícios de flexibilidade e locomoção (caminhada).
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Avaliação de atividades da vida diária na velhice5.5

KOCH, GOTTSCHALK, BAKER, PALUMBO & TINETTI (1994) citam que a 
inclusão de exercícios de alongamento, tanto de membros superiores como de membros 

inferiores, em programas de atividades físicas destinados a idosos, exercem efeitos positivos 

na prevenção da incapacidade; exercícios que focalizem as articulações dos ombros, joelhos, 

quadril e tornozelos devem ser priorizados, já que essas articulações são as mais solicitadas na 
vida diária.

Pelo exposto até aqui, constata-se que existe um grande número de pesquisas que 

demonstram a relação entre força muscular e melhora na eficácia para realização de AVD. Os 

estudos revelam, de uma forma geral, que o treinamento de força, tanto para indivíduos sadios, 

como para indivíduos com disfunções ou doenças crónicas, promove efeitos positivos na 

execução de tarefas como caminhar (curtas ou longas distâncias), subir escadas, carregar 

pacotes, sentar-se e levantar-se, entre outras. No entanto, MIHALKO & McAULEY (1996) 

focalizam a necessidade de realização de trabalhos que enfatizem outros componentes da 

aptidão física, como capacidade cardiorrespiratória, flexibilidade, além de capacidades 

neuromotoras e habilidades motoras. Inúmeras tarefas do cotidiano solicitam não só uma, mas 

várias capacidades e habilidades motoras simultaneamente. Por exemplo, para calçar um 

sapato, o idoso necessita de um grau de flexibilidade que o permita flexionar o tronco, e 

também necessita possuir habilidade manual para amarrar o cadarço. Para subir em um ônibus, 

não só a força de membros inferiores é necessária, mas também equilíbrio e flexibilidade do 

quadril. Assim, nota-se a necessidade de realização de outros estudos, que investiguem a 

interferência das diferentes capacidades físicas e habilidades motoras na melhora da eficácia 

de AVD.

De acordo com KATZ (1983), a avaliação de atividades da vida diária na velhice é 

um assunto que vem sendo estudado desde o final do século passado. No final dos anos de 

1800 e início dos anos de 1900, na Europa e nos Estados Unidos, informações sobre a 

capacidade funcional de idosos foram obtidas através de entrevistas e levantamentos 

estatísticos, com o objetivo de detectar enfermidades e doenças que impossibilitavam as 

pessoas de trabalharem. Durante a década de 1940, devido ao aumento da prevalência de 

doenças crónicas nos Estados Unidos, a Commission of Chronic Illness começou a estudar o
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QUADRO 1 - Testes de AVD de desempenho motor.

&

LAWTON (1991)

&

- tempo de execuçãoalliet

continuação

Desde então, vários testes começaram a ser criados, abordando desde as atividades 

mais simples até as mais complexas realizadas na vida diária e, utilizando diferentes tipos de 

metodologias, como por exemplo os testes de desempenho motor ou de auto-percepção. Uma 

síntese das principais baterias de testes encontradas na literatura encontra-se nos QUADROS 1 
e2.

KURIANSKY 
GURLAND (1976)

WILLIAMS 
(1982)

- classificação: 1) realiza com 
ajuda; 2) realiza sem ajuda

Forma de avaliação
- tempo de execução

atividades intrumentais da vida diária: usar o telefone; 
fazer compras; preparar refeições; limpar a casa; usar 
transporte público; usar medicamentos; cuidar das 
finanças; lavar e passar._______________________
1) Membros superiores: beber em um copo, usar lenço 
para higiene; pentear os cabelos; tomar banho, cortar 
as unhas; levar a colher com comida à boca; abrir e 
fechar uma torneira; acender e apagar uma lâmpada; 
vestir e desvestir uma jaqueta com botões; calçar e 
tirar um chinelo; usar o telefone; assinar o nome; 
colocar a chave na fechadura; escovar os dentes.
2) Membros inferiores: sentar e levantar-se; subir
degraus de uma escada_______________________
abrir e fechar nove compartimentos (ex: latas, portas, 
cadeados); escrever uma pequena sentença; virar para 
cima cartas de baralho; pegar pequenos objetos e 
colocar em uma caixa; transferir sementes de feijão de 
uma mesa para uma caixa usando uma pinça_______

assunto de maneira mais intensa. Surgiram classificações de incapacidades e limitações e, um 

número variado de funções como locomoção, cuidados de higiene, comunicação, atividades 

manuais, capacidade de alimentar-se e vestir-se, começaram a ser investigadas na população 
idosa. Nas últimas décadas, o estudo de metodologias de mensuração de funções físicas, 

mentais e sociais expandiu consideravelmente e uma série de outros instrumentos mais 

sofisticados foram desenvolvidos. Em 1972, Lawton criou um modelo que classificava as 

AVD por seu nível de dificuldade: a) atividades básicas da vida diária (relacionadas a ações 

básicas do cotidiano e que suprem necessidades fundamentais); b) atividades instrumentais da 

vida diária (tarefas mais complexas, relacionadas à adaptação do indivíduo no meio ambiente) 
(KATZ, 1983).

______________ Funções/t areias______________  
habilidades manuais: virar para cima cartas de 
baralho; pegar pequenos objetos; alimentar-se; 
empilhar peças quadradas; segurar objetos pesados; 
segurar objetos leves e grandes.

_____Autor/ano____
JEBSEN, TAYLOR, 
TRIESCHMANN, 
TROTLER 
HOWARD (1969)
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CLARK (1989)

& - tempo de execução

- distância alcançada

QUADRO 2- Testes de AVD de auto-percepção.

&

continuação

JETTE & BRANCH 
(1985)

levantar-se de uma cadeira, caminhar uma distância de 
três metros e sentar-se novamente

em pé, inclinar o tronco a frente e alcançar com as 
mãos o mais longe possível

- tempo de execução
- número dc repetições

- tempo de execução;
- número de repetições;
- quantidade de força

a 
atribui-se

Autor/ano______
SCHOENING
IVERSEN (1968)

Membros inferiores: levantar-se dc uma cadeira; ficar 
na ponta dos pés; colocar o pé no acento da cadeira.

sentar e levantar-se de uma cadeira e percorrer 
pequenas distâncias; sentar no chão e alcançar a 
frente; flexionar e estender o cotovelo por 30 
Segundos, Segurando pesos de 4 libras (mulheres) e 8 
libras (homens); caminhar/ correr 880 jardas; deslocar 
latas de refrigerante de uma figura circular para outra.

Funções/tarefas_________ ____________________
Atividades de auto-cuidado:
1) na cama: mover-se; deitar e levantar-se;
2) transferência: sentar, levantar, higienizar-se;
3) locomoção: caminhar, subir escadas, sentar e 
levantar-se de uma cadeira;
4) vestir-se: vestir o tronco, membros superiores e 
inferiores;
5) higiene pessoal: cabelo, face, membros inferiores e 
superiores, tronco, alimentação, micção e evacuação.

sentar, levantar e locomover-se; deslocar-se 
lateralmente; força de extensão da perna, na posição 
sentado; conduzir o pé dominante para cima e para 
baixo; resistência muscular de membros inferiores; 
levantar-se de uma posição sentada; saltar, logo após o 
aparecimento de um sinal luminoso; força de preensão 
manual; levantar uma barra acima da cabeça; bater em 
um botão eletrónico com a palma da mão; flexionar o 
cotovelo, sustentando um peso de 1,8 kg; alternar a 
posição de três latas em uma mesa; transportar 
sementes de uma caixa para outra, usando pinças; 
apertar o dedo polegar contra o indicador, transportar 
pesos de uma caixa para outra (com uma e duas 
mãos); levantar-se da posição decúbito ventral; sentar 
e alcançar com as mãos a frente; balançar uma pernas 
( com olhos abertos e fechados); torcer o tronco e 
tocar as nádegas com uma mão.

PODSIADLO 
RICHARDSON 
(1991)_______
WEINER, DUNCAN, 
CHANDLER & 
STUDENSKI (1992) 
KIM & TANAKA 
(1995)

Formas de avaliação_______
- classificação em uma escala 
de 0 a 4;

para a completa 
dependência, atribui-se o 
número 0; para a completa 
independêcia, atribui-se o 
número 4.
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?

para

continuação

SARNO. SARNO & 
LEVITA (1973)

DENISTON & JETTE 
(1980)

KLEIN 
(1982)

- frequência de execução;
- velocidade de execução;
- eficiência na execução.

Atividades básicas da vida diária: vestir-se, 
mobilidade; higiene; alimentação; emergência para 
usar o telefone.

1) Atividades da vida diária: escrever; sentar e 
levantar-se de uma cadeira; locomover-se; alimentar- 
se; usar o banheiro; higienizar-se (pentear o cabelo, 
escovar os dentes); vestir-se; banhar-se;
2) Atividades domésticas: preparar refeições; realizar 
serviços leves e pesados; usar o telefone, o aparelho 
de som e a televisão, realizar atividades de pintura, 
bordado, etc.;
3) Atividades externas: engajar-se em atividades 
recreativas (caminhar, andar de bicicleta); fazer 
compras; participar de eventos (cinema, teatro); usar 
transporte público (sozinho ou acompanhado); realizar 
longas viagens (sozinho ou acompanhado), realizar 
atividades como ir ao banco, ao correio, banca de 
jornais;
4) Atividades de interação social: participar de jogos
(exemplo: cartas), ir a festas; fazer visitas; jantar fora; 
dançar, estudar ou trabalhar, participar de atividades 
organizadas (em clubes, ambientes profissionais, 
igrejas)___________________________________
1) Mobilidade: dirigir; fazer compras; caminhar 
(dentro e fora de casa); subir escadas (dentro e fora de 
casa); deitar e levantar da cama; sentar e levantar da 
cadeira; entrar e sair do carro; higienizar-se.
2) Auto-cuidado: telefonar, escrever; alimentar-se; 
beber, tomar banho; escovar os dentes; lavar e pentear 
os cabelos; vestir roupas e calçar sapatos; abotoar 
blusas e jaquetas; abrir e fechar torneiras.
3) Trabalhos: ocupação; cozinhar; abrir potes; fazer a 
cama; limpar o banheiro; limpar janelas; fazer reparos 
na casa. abrir a porta; abrir e fechar um cadeado; lavar 
e passar.

- avaliação de cada item a 
partir dos critérios:
1) dificuldade 
desempenhar a tarefa;
2) tempo gasto para realizar 
as atividades
3) prejuízo que a 
incapacidade de realização 
causa à saúde 

& BELL
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longos c

idade cronológica;

Segundo RIKLI & JONES (1997), para a seleção de instrumentos para avaliar o nível 

de desempenho de AVD em idosos, deve-se levar em consideração o nível de capacidade 

funcional daquela população. SPIRDUSO (1995) identifica cinco categorias hierárquicas que 

detectam os diferentes níveis de capacidade funcional em idosos:

• fisicamente dependentes: pessoas que não podem executar atividades básicas da vida diária 

(como vestir-se, tomar banho, comer) e que dependem de outros para suprir as necessidades

REUBEN, 
LAL1BERTE 
HIRIS (1990)

VORRIPS,
RAVELLI, 
DONGELSMANS, 
DEURENBERG.
STAVEREN (1991)

1) Nível de atividade fisica:
a) Você participa de alguma atividade esportiva como 
natação, atletismo, tênis, ciclismo, aeróbica, ginástica, 
etc?
b) Com que frequência você caminha uma milha (12 
quadras) ou mais sem se cansar?
c) Com que frequência você caminha de milha ( 
aproximadamente 3 quadras) sem se cansar?
2) Funções sociais:
a) receber pessoas em casa
b) visitar amigos
c) jantar fora
d) trabalhar
e) viajar___________________________________
1) Atividades domésticas:
a) trabalhos domésticos leves;
b) trabalhos domésticos pesados;
c) número de pessoas para as quais você mantém a 
casa;
d) quantos cômodos têm a casa?;
e) para quantas pessoas, você prepara a refeição?;
f) quantos degraus você sobe por dia?;
g) tipo de transporte habitual;
h) frequência de fazer compras.
2) Atividades espotivas:
a) Você pratica esporte?;
b) Qual, com que frequência e intensidade?
3) Atividades de lazer:
a) Possui alguma?
b) Qual, com que frequência e intensidade?

diárias;
• fisicamente frágeis: indivíduos que conseguem executar atividades básicas da vida diária, 

mas não todas as atividades instrumentais da vida diária;
as atividades básicas e instrumentais da

- frequência de realização
- classificação:
1) ausência de exercício
2) exercícios curtos
frequentes
3) exercícios
frequentes
4) exercícios vigorosos

as atividades são 
classificadas de acordo com 
um código de intensidade 
(gasto energético despendido 
para cada atividade)

• fisicamente independentes: podem realizar todas 

vida diária, mas são geralmente sedentários;

• fisicamente ativos: realizam exercícios regularmente e aparentam ser mais jovens que sua
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pequena porcentagem da população; pessoas engajadas em

í

• atletas: correspondem a 

atividades competitivas.

Infelizmente, a maioria dos testes desenvolvidos para avaliação de AVD de idosos 
destina-se às duas primeiras categorias propostas por SPIRDUSO (1995), os fisicamente 

dependentes e os fisicamente frágeis, que correspondem a apenas 25% da população idosa 

mundial. RJKLI & JONES (1997) comentam que poucos instrumentos de pesquisa têm 

capacidade para classificar diferentes níveis de função de indivíduos independentes e detectar 

mudanças ao longo do tempo. Observando-se os QUADROS 1 e 2, constata-se que, das 15 

baterias de testes apresentadas, poucas são compostas de atividades mais complexas, 

destinadas a indivíduos independentes fisicamente. Além disso, alguns testes propostos não 
têm nenhuma relação com AVD.

Além disso, outro ponto de discussão na literatura é o da utilização de testes de 

desempenho motor versus testes de auto-percepção. De acordo com GURALNIK, BRANCH, 

CUMMINGS & CURB (1989), os instrumentos de pesquisa que medem desempenho motor 

apresentam uma série de vantagens. Segundo os autores e SPIRDUSO (1995), testes dessa 

característica apresentam maior validade e reprodutibilidade, têm maior sensibilidade na 

detecção de mudanças ao longo do tempo, são menos infuenciados pela função cognitiva, bem 

como pela cultura, linguagem e educação do indivíduo. Porém, apresentam algumas 

desvantagens. Um teste de desempenho motor, geralmente, consome mais tempo de realização 

que um teste de auto-percepção, necessita de espaço e equipamentos especiais, apresenta risco 

de lesões e pode gerar ansiedade e medo nos participantes. Alem disso, GURALNIK et alli 

(1989) comentam que testes simples podem não refletir o desempenho em tarefas complexas 

da vida diária.
Por outro lado, as técnicas de auto-percepção, que consistem em perguntar aos 

i sujeitos características sobre suas habilidades e capacidades para desempenhar AVD, usando- 

/ se de entrevistas, questionários ou escalas, têm vantagens relacionadas a fácil administração, a 

baixíssima porcentagem de riscos de causar danos ao indivíduo e à predição de índices de 

morbidade e mortalidade (SPIRDUSO, 1995). No entanto, as técnicas de auto-percepção têm 

sofrido críticas severas. A validade e reprodutibilidade dos instrumentos podem ser afetadas 

devido a vários fatores: a) pessoas nem sempre têm avaliações precisas de seus 

comportamentos; b) desonestidade por parte de alguns avaliandos; c) as respostas podem ser 

influenciadas por pessoas como amigos, professores, parentes; d) diminuição da memória; e)
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6 METODOLOGIA

6.1 Amostra

Considerando as definições de SEVERINO (1979) e CAMPBELL & STANLEY 

(1979), essa pesquisa, em termos de delineamento, caracteriza-se como pré-experimental. Em 

função da definição e delimitação do problema e de seus objetivos, enquadra-se, de acordo 

com MARCONI & LAKATOS (1986), no chamado estudo comparativo ou experimental, o 

qual consiste de levantamentos explicativos, avaliativos e interpretativos e tem como objetivo 

verificar/analisar mudanças de um determinado fenômeno. Numa tentativa de melhor 

compreender os efeitos de um programa de educação física para idosos sobre o seu 

desempenho em AVD, essa pesquisa abrangeu os níveis qualitativo e quantitativo de análise.

pessoas podem não entender o enunciado das perguntas. Segundo GURALNIK et alli (1989), 

a validade dos instrumentos de auto-percepção pode ser comprometida quando não apresentam 

definições claras para as atividades, bem como quando não contemplam as possíveis 

categorias de resposta. Além disso, os indivíduos podem ter dificuldades para avaliar como 

executam determinada tarefa. Quanto à reprodutibilidade dos instrumentos, o autor comenta 
•— ___________ .

que entre uma medição e outra, mudanças substanciais têm sido observadas nas funções e 

acredita-se que essas alterações não são apenas o resultado de mudanças reais, mas fruto da 

irreprodutibilidade das medidas.

Assim, levando em consideração que ambos os tipos de testes têm limitações, parece 
-------- ... t

interessante, quando possível, realizar análises qualitativas e quantitativas das AVD que se 

deseja avaliar. Sem dúvida, esse procedimento minimizaria as possíveis falhas que ambas 

metodologias apresentam.

Participaram desse estudo 30 idosos, 18 mulheres e 12 homens, fisicamente 

independentes, com idade média de 66,9 anos. Os sujeitos eram integrantes do Programa 

“Autonomia Para Atividade Física” (PAAF), da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo. O grupo estudado assumiu característica de amostra não- 

probalística (MARCONI & LAKATOS, 1986) ou acidental (DYER, 1979).
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Procedimentos6.2

O Programa Autonomia Para Atividade Física - PAAF6.3

Os sujeitos participaram do Programa Autonomia Para Atividade Fisica (PAAF), que 
teve duração de 12 meses, no qual foi acompanhada a evolução da capacidade funcional, 
através do desempenho nas AVD.

Para verificar as mudanças de desempenho, utilizou-se dois níveis de análise: 
quantitativo e qualitativo.

Através da análise quantitativa, verificou-se o efeito do PAAF sobre o desempenho 
motor dos sujeitos na realização de AVD. Para esta análise, os dados foram coletados no início 
do programa e após 12 meses. Os sujeitos foram submetidos a testes motores que avaliavam 
sua capacidade para realizar as seguintes AVD: caminhar, subir escadas, subir degraus, 
levantar-se do chão, sentar e levantar-se de uma cadeira e locomover-se pela casa, calçar 

meias e realizar atividades manuais (colocar uma chave na fechadura, um plug na tomada, 

discar um telefone, retirar uma lâmpada do soquete). O desempenho dos sujeitos foi avaliado 
através do tempo de execução de cada tarefa, com exceção da AVD subir degraus, cujo 
desempenho foi medido através da altura máxima (em degraus) que o sujeito conseguiu subir.

A análise qualitativa verificou a percepção dos sujeitos sobre seu desempenho para 
realizar AVD. Os dados para realização dessa análise foram coletados ao final dos doze meses 
de programa, através de uma entrevista na qual os sujeitos foram solicitados a relatar as 

principais mudanças percebidas nas AVD citadas acima.

O PAAF é um programa destinado a indivíduos com mais de 60 anos, com o objetivo 

principal de levá-los a ter autonomia para auto-gerir um programa de atividade física 

(OKUMA et alli, 1995). É composto por duas sessões semanais de 90 minutos cada e tem 

duração de 12 meses.
O curso constituiu-se de atividades práticas e teóricas. As atividades práticas tiveram 

como objetivo levar o idoso a : a) conscientizar-se do seu corpo, das suas capacidades 

funcionais, das suas habilidades motoras e suas limitações; b) desenvolver domínio mínimo 

sobre suas habilidades motoras e aumentá-lo, na medida do possível, de modo a ampliar o 

domínio do corpo e do espaço; c) melhorar as capacidades físicas e motoras como força,
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Nas aulas práticas foram desenvolvidos todos os conteúdos propostos no programa, 

havendo ênfase em alguns deles, dependendo se eram conteúdo ou estratégia. Cada aula da 

semana foi organizada da seguinte forma:

flexibilidade, capacidade aeróbia, agilidade, equilíbrio, tempo de reação e de movimento, para 

aumentar a aptidão física; d) descobrir o prazer de movimentar-se e de dominar o próprio 
corpo em diferentes situações motoras.

As atividades teóricas tiveram como objetivos: a) levar o idoso a reconhecer o valor 

da atividade física para manter sua qualidade de vida; b) informar-se sobre a estruturação e 

funcionamento do corpo humano e suas alterações decorrentes do processo de 

envelhecimento; c) conhecer as implicações positivas da atividade física neste processo; d) 

saber quais atividades físicas fazer para lidar com esse processo e como fazê-las (OKUMA, 

1997).

Fizeram parte do conteúdo prático:

• Restruturação corporal: constitui-se de pequenos movimentos que enfocam uma única 

articulação ou segmento corporal de forma a (a) fortalecer, alongar, descontrair e regular o 

tônus dos músculos responsáveis pelo segmento trabalhado e (b) reorganizar 

posicionamento correto dos seus componentes (alinhamento corporal);

• Capacidades físicas e motoras: capacidade aeróbia, força, flexibilidade, tempo de reação e 

de movimento, agilidade, equilíbrio e ritmo;

• Habilidades motoras básicas de locomoção (andar, trepar, subir, descer, pedalar), de 

manipulação (lançar e receber, arremessar, quicar, rebater) e de estabilização (giros, 

rolamentos, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico);

• Relaxamento/exercícios respiratórios: atividades de baixa intensidade, em que são usadas 

técnicas convencionais de relaxamento e exercícios respiratórios ou atividades lentas, com 

baixo gasto energético;

• Massagem e auto-massagem: atividades auto-manipulativas ou de manipulação do corpo do 

companheiro.
O conteúdo teórico constituiu-se de informações elementares de anatomia e fisiologia 

(estruturação e funcionamento do corpo), fisiologia do exercício, processo do envelhecimento 

e sua relação com a atividade física, nutrição, princípios básicos da teoria do treinamento e 

outros.
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6.4 Instrumentos

6.4.1 Testes motores

6.4.2 Entrevistas

Os testes de AVD que compuseram a bateria foram: caminhar/correr 800 metros; 

sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa; subir degraus; subir escada; levantar- 

se do solo; habilidades manuais; calçar meia (ANEXO I).

A validação dessa bateria de testes é descrita no item 6.4.3.

Para realização da análise quantitativa foi utilizada uma bateria de testes motores 

relacionados a AVD, elaborada para este fim, e para análise qualitativa, foi utilizada uma 

entrevista estruturada.

• Aula 1 restruturação corporal, habilidades básicas de manipulação, habilidades básicas de 

locomoção ou estabilização, força, exercícios respiratórios ou relaxamento;

• Aula 2: capacidades neuromotoras (tempo de reação e movimento ou agilidade ou ritmo), 

capacidade aeróbia, força, flexibilidade/massagem.

As atividades teóricas foram realizadas através de ciclos de aulas teóricas, de 

material escrito e de informações dadas durante as aulas práticas. As aulas teóricas ocorreram 

mensalmente, no horário das sessões práticas, e seu conteúdo foi dividido por temas que 

corresponderam aos seguintes sistemas: cardio-respiratório, esquelético, muscular e nervoso.

Para GIL (1987), a entrevista estruturada desenvolve-se a partir de uma relação fixa 

de perguntas, cuja ordem e redação permanece invariável para todos os entrevistados, que 

geralmente são em grande número. MARCONI & LAKATOS (1986) citam que o motivo da 

padronização é obter dos entrevistados, respostas às mesmas perguntas, permitindo que sejam 

comparadas entre si.
Para este estudo, as perguntas da entrevista foram elaboradas de forma a verificar a 

percepção que os sujeitos tiveram sobre suas mudanças de desempenho em AVD, após doze
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A pré-análise6.4.2.1

A pré-análise é a fase de organização propriamente dita do material e tem por 

objetivo operacionalizar e sistematizar as idéias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema 

preciso de desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise.

Após a transcrição das entrevistas, foi realizada o que BARDIN (1979) chama de 

“leitura flutuante”, a qual tem o objetivo de estabelecer contato com os documentos a analisar, 

e conhecer o texto, deixando-se invadir por orientações e impressões. Após isso, foi realizada 

a determinação das categorias de análise. Para REIS (1993), as categorias de análise podem 

ser estabelecidas antes ou depois da coleta de dados. Nesse estudo, optou-se por estabelecê-las

meses de programa. As AVD abordadas na entrevista foram as mesmas avaliadas nos testes 

motores. O roteiro da entrevista encontra-se no ANEXO II.

Para realização das entrevistas, levou-se em consideração os procedimentos 
sugeridos por MARCONI & LAKATOS (1986) e GEL (1987).

Os dados coletados foram analisados através da técnica de Análise de Conteúdo. 

Segundo HOLSTI (1968), a Análise de Conteúdo é um método de pesquisa que serve a 

múltiplos objetivos, desenvolvido especificamente para investigar uma gama de problemas, 

cujo conteúdo da comunicação serve como base de inferência. Para BARDIN (1979), a 

análise de conteúdo pode ser definida da seguinte forma: uma técnica de investigação que, 

através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto, tem por 

finalidade a interpretação dessas mesmas informações. Segundo o autor, o pesquisador deve 

tirar partido das mensagens que manipula para inferir (deduzir de maneira lógica) 

conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio.

No conjunto das técnicas de análise de conteúdo, optou-se pela análise categorial, a 

qual, cronologicamente, é a mais antiga, e na prática, é a mais usada. Funciona por operações 

de desmembramento do texto em unidades, em categorias, segundo reagrupamentos 

analógicos. Entre as diferentes possibilidades de categorização, a investigação de temas ou 

análise temática é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos e simples.

Para a realização da análise de conteúdo das entrevistas foram seguidas as seguintes 

fases de execução, sugeridas por BARDIN (1979): a pré-análise, a exploração do material, o 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação.
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6.4.Z.2 A exploração do material

a posteriori, visto ser esse procedimento mais flexível e permitir mais livremente a exploração 
do conteúdo das mensagens.

A determinação das categorias de análise obedeceram alguns critérios, seguindo-se as 
indicações de BARDIN (1979):

- homogeneidade: cada categoria apresentou um único princípio de classificação, no qual se 
organizaram os dados;

- exaustividade: as categorias esgotaram a totalidade de informações contidas nos textos;

- exclusividade: os elementos de análise foram classificados em uma única categoria;

- objetividade: codificadores diferentes deveriam chegar a resultados semelhantes;

- pertinência: as categorias foram adaptadas ao conteúdo e ao objetivo do quadro teórico 

definido.

Esta fase consistiu essencialmente de operações de codificação, enumeração e 

categorização dos dados.

A codificação é o processo pelo qual os dados brutos são transformados 

sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exata das 

características pertinentes ao conteúdo (BARDIN, 1979). Nesse estudo, a unidade de registro 

utilizada foi o c<tema”, o qual consiste de uma afirmação acerca de um assunto, podendo ser 

uma frase ou uma frase composta, um resumo ou uma frase condensada, por influência da qual 

pode ser afetado um vasto conjunto de formulações singulares. Fazer uma análise temática 

consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença ou 

frequência de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido.

Após a fragmentação do texto em unidades de registro, seguiram-se a categorização 

e enumeração dos dados, o que consistiu em classificar as unidades de registro nas seguintes 

categorias: forma de realização da atividade/técnica, velocidade de execução, tempo de 

permanência na atividade, controle motor, adoção de medidas de segurança para realização da 

atividade, auto-confiança e percepção de limites para realizar a atividade, dor/incômodo e 

cansaço.
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Validação da bateria de testes de AVD6.4.3

Amostra6.4.3.1

6.4.3.2 Procedimentos

Participaram da validação da bateria de testes 30 idosos (14 homens e 16 mulheres) 

saudáveis e fisicamente independentes, com idade entre 60 e 76 anos, idade média de 68,7 

anos (dp=4,04), participantes do PAAF, da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Os 

30 sujeitos utilizados nessa fase da pesquisa constituem um grupo distinto daquele que foi 

utilizado para os objetivos do estudo, pois são indivíduos pertencentes a um programa que já 
tem duração de quatro anos.

A validação da bateria de testes foi desenvolvida em duas fases: Ia) criação da bateria 

(seleção das AVD que foram abordadas nos testes); 2a) validação da bateria, através da 

determinação da validade de conteúdo e dos graus de objetividade e fídedignidade dos testes.

Para selecionar as AVD que comporiam a bateria de testes, os sujeitos foram 

solicitados a descrever, durante uma semana, através de um relatório, suas principais ações 

cotidianas e a dificuldade que apresentavam para realizá-las. Com base na análise desses 

relatórios, foram selecionadas as AVD mais freqúentemente desempenhadas por eles, e as de 

maior dificuldade de execução. Após essa seleção, os testes foram criados ou adaptados de 

outros encontrados na literatura.

A validade de conteúdo foi determinada através da apreciação dos testes criados, por 

especialistas em Geriatria, Gerontologia e Educação Física, que analisaram a clareza de sua 

descrição, sua aplicabilidade e sua relação com AVD.

A objetividade foi determinada através da aplicação simultânea dos testes por dois 

avaliadores. Para a determinação da fídedignidade, os testes foram aplicados pelo mesmo 

avaliador, duas vezes nos mesmos sujeitos, com um intervalo de três dias entre as medições.

Para efetuar a análise dos dados, na fase de seleção das AVD que comporiam a 

bateria de testes e na determinação da validade de conteúdo, foi utilizada a estatística 

descritiva (frequência e porcentagem). Para a determinação da fídedignidade e objetividade,
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6.4.3.3 Seleção das AVD que compuseram a bateria de testes

foram feitas estimativas de p, através do método de ANOVA, como sugerem SAFRIT & 
WOOD(1989).

Os dados obtidos nos relatórios apontaram várias atividades realizadas rotineiramente 
pelos sujeitos e o grau de dificuldade para realizá-las. Dentre as que foram mencionadas, fez- 
se um agrupamento que resultou nas seguintes categorias: atividades de locomoção, atividades 
domésticas (divididas em atividades manuais e atividades de cuidados da casa), atividades de 
auto-cuidado e outras (jardinagem, ginástica, jogos de mesa).

As atividades de locomoção constituíram as atividades mais realizadas pelos sujeitos. 
Observa-se, através da TABELA 1, que estas corresponderam a 43,28% das AVD 
desempenhadas, e foram divididas em: subir e descer degraus de ônibus (10,07%), caminhar 
médias distâncias (9,70%), sentar/levantar e caminhar pela casa (6,71%), deitar e levantar-se 
(5,97%), subir e descer escadas (4,85%), entrar e sair do carro (4,10%), carregar pesos 
(1,86%). Tal resultado é claro indicativo do bom nível de desempenho físico e do alto grau de 

independência dessas pessoas, visto que as atividades mais mencionadas nesta categoria foram 
subir e descer degraus de ônibus e caminhar médias distâncias. É importante ressaltar que as 

atividades aí mencionadas referem-se a atividades instrumentais da vida diária, que são 
aquelas realizadas por idosos fisicamente independentes, e que constituem, segundo 

SPIRDUSO (1995), aproximadamente 75% da população idosa. Isto evidencia a necessidade 
de haver testes que avaliem desempenhos funcionais de atividades mais complexas, realizadas 

fora de casa, que parecem ser as predominantes na vida de idosos fisicamente independentes.
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Atividade F
Subir e descer degraus de ônibus

Caminhar médias distâncias

Sentar/levantar e caminhar pela casa

Deitar e levantar-se

Subir e descer escadas

Entrar e sair do carro

Carregar pesos

Total

10,07% 

9,70% 

6,71% 

5,97% 

4,85% 

4,10% 

1,86%

43,28%

TABELA 1 - Frequência das..principais atividades de locomoção realizadas pelos sujeitos 
durante uma semana.

A segunda categoria de atividades mais realizadas pelos sujeitos foram as atividades 

domésticas, que corresponderam a 20,9% das AVD realizadas em uma semana. A frequência 

de menções das atividades manuais foi de 4,10%, e das atividades de cuidados da casa foi de 

16,8%. Cozinhar (8,58%), lavar louça (3,36%), lavar roupa (2,61%), arrumar a cama (1,49%) 

e varrer a casa (0,75%) compuseram as atividades de cuidados da casa citadas (TABELA 2). 

Esta categoria também foi constituída por tarefas que correspondem às atividades 

instrumentais da vida diária, reforçando os comentários feitos anteriormente sobre o grau de 

independência física dos sujeitos. Pode-se ainda observar que as atividades domésticas, para 

esses sujeitos, são realizadas menos freqúentemente do que as atividades de locomoção, o que 

pode ser interpretado como um estilo de vida ativo.

A TABELA 3 traz os resultados relacionados às atividades de auto-cuidado, que 

totalizaram 19,77% das AVD realizadas pelos sujeitos. Nesta categoria encontram-se: tomar 

banho (8,20%), vestir-se (5,60%) e higiene pessoal (5,97%). Estas foram as atividades menos 

mencionadas, o que não quer dizer que não sejam realizadas pelos sujeitos, mas que parecem 

assumir papel menos importante na vida diária, em função do alto grau de independência 

física dos sujeitos e da possibilidade de inserção de outras atividades no cotidiano, como as 

citadas nas TABELAS 2 e 3.
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Atividade F
Cozinhar

Varrer a casa

Total

Atividade F

Tomar banho

Vestir-se

Lavar roupa

Arrumar a cama

Lavar louça

Atividades manuais

Higiene pessoal

Total

TABELA 3- Frequência das principais atividades de auto-cuidado realizadas pelos sujeitos 

durante uma semana.

8,20%

5,60% 

5,97%

19,77%

8,58%

3,36%

4,10%

2,61% 

1,49% 

0,75%

20,9%

As atividades citadas até o momento somaram 83,96% das atividades desempenhadas 

pelos sujeitos. Os restantes 16,04% dividiram-se em atividades de jardinagem, ginástica e 

jogos de mesa.

Ao contrário desses resultados, uma pesquisa de BALTES et alli (1990), evidenciou 

que idosos gastam a maior parte de seu tempo em atividades de auto-cuidado e cuidados da 

casa, e que as atividades mais complexas gastam apenas 9% do seu dia. Provavelmente, as 

características da população de seu estudo diferiram da população desse, o que reforça a 

importância de se criar testes específicos para populações com características específicas. Já, 

em um estudo de SENECA (1991), como nessa pesquisa, observou-se que grande parte dos 

sujeitos estava engajada em atividades de trabalho, atividades domésticas, possuíam boa 

mobilidade e executavam atividades de auto-cuidado sem dificuldades.

TABELA 2- Frequência das principais atividades domésticas realizadas pelos sujeitos durante 
uma semana.
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Levantar-se do solo

Tarefas manuais

Caminhar médias distâncias

Calçar meias 

Subir degraus 

Sentar/levantar

Agachar-se

Subir escadas

Permanecer em pé 

Subir em cadeiras

Total

18,18% 

18,18% 

13,6% 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

4,54% 

4,54% 

4,54%

100%

As atividades de locomoção foram as mais citadas, tanto quanto à frequência de 

realização, como quanto à dificuldade de desempenho. Levantar-se do solo, caminhar médias 

distâncias, sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa, subir e descer escadas, 

subir degraus foram as mais descritas pelos sujeitos nas duas categorias de análise. De uma 

forma geral, os sujeitos não relataram ter dificuldade para realizar as atividades de auto- 

cuidado, bem como elas não foram as mais frequentemente citadas no seu dia-a-dia. Uma 

única exceção ocorreu com a AVD “calçar meias", onde 9,09% dos sujeitos relataram 

apresentar dificuldade de realização. Em relação às atividades domésticas, as atividades 

manuais, além de serem umas das mais frequentemente desempenhadas pelos idosos, também 

se constituíram nas atividades mais difíceis de executar no dia-a-dia.

Esses resultados vão ao encontro dos do estudo de VAN SANT (1990), que detectou 

que idosos possuem dificuldade para se levantar do solo. Também reforçam os resultados do

TABELA 4 - Frequência das principais AVD realizadas com dificuldade pelos idosos.

Atividade F

Em relação à dificuldade para realização de AVD, várias atividades foram citadas 

(TABELA 4), dentre as quais: levantar-se do solo (18,18%), atividades manuais (18,18%), 

andar médias distâncias (13,6%), calçar meias (9,09%), subir degraus (9,09%), sentar e 

levantar-se (9,09%), agachar-se (9,09%), subir escadas (4,54%), permanecer em pé (4,54%) e 
subir em cadeiras (4,54%).
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6.4.3.4 Determinação da validade dos testes

Com base nos resultados encontrados, foram selecionadas as seguintes atividades 

para compor a bateria de testes para avaliar a capacidade funcional de idosos fisicamente 

independentes e ativos: caminhar 800 metros, sentar e levantar-se de uma cadeira e 

locomover-se pela casa, subir degraus, subir escadas, calçar meias, levantar-se do solo, realizar 

habilidades manuais (colocar uma chave na fechadura, um plug na tomada, discar um telefone 

e retirar uma lâmpada do soquete).

estudo de SPIRDUSO (1995), com relação à dificuldade de realização de tarefas manuais, e os 

dos estudos de ADRIAN (1986) e de NICHOLS et alli (1995) que, respectivamente, relataram 

que a população idosa tem dificuldade para subir degraus de ônibus, e andar médias distâncias 
e subir escadas.

Fase 1: Adaptação de testes de AVD encontrados na literatura

Para a bateria de testes utilizada nesse estudo, a validade de conteúdo foi determinada 

através da adaptação de testes de AVD de validade reconhecida, encontrados na literatura. Dos 

sete testes elaborados, dois (caminhar/correr 800 metros e sentar e levantar-se da cadeira e 

locomover-se pela casa) foram adaptados da bateria de testes proposta por CLARK (1989), 

dois (habilidades manuais e subir degraus) da bateria de testes proposta por ANIANSSON et 

alli (1980), um (subir escadas) da bateria de testes proposta por NICHOLS et alli (1995), e um 

(levantar-se do solo) da bateria de testes proposta por KURIANSKY & GURLAND (1976). 

Foi necessário criar o teste "calçar meias", em função de não se ter encontrado na literatura 

testes semelhantes.

A adaptação desses testes se fez necessária por várias razões. O teste 

“caminhar/correr 800 metros” foi alterado para adaptá-lo às normas de medidas brasileiras. 

Originalmente, a distância percorrida nesse teste é 880 jardas, unidade de medida não utilizada 

em nosso país. Como a proposta desse trabalho é a elaboração de uma bateria de testes de 

simples aplicação, entendeu-se que utilizar normas de medidas convencionalmente aceitas no 

Brasil seria mais útil.

No teste “sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa”, proposto por 

CLARCK (1989), a distância a ser percorrida pelo avaliado é de 5X12 pés. Além de apresentar 

uma unidade de medida não comumente usada em nosso país, a distância percorrida foi
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Fase 2: Apreciação dos testes por juízes
Nesta etapa, os testes foram submetidos a apreciação de seis pessoas de reconhecido 

gabarito no assunto, especialistas em Geriatria, Gerontologia e Educação Física. Após análise 

que fizeram dos testes, responderam a um questionário que avaliava clareza de descrição dos 

testes, sua aplicabilidade e sua relação com AVD (ANEXO III).

considerada pequena, pois a bateria proposta teve o objetivo de avaliar percursos que simulem 

locais rotineiramente frequentados pelos idosos em casa, como salas, cozinhas, banheiros, etc. 
Assim, a medida proposta passou a ser de 4X6 metros.

O teste “habilidades manuais”, proposto por ANIANSSON et alli (1980), detecta 

apenas se idosos conseguem ou não realizar algumas atividades manuais, como colocar uma 
chave na fechadura ou discar um telefone. Para a avaliação de idosos fisicamente 
independentes, observou-se que todos são capazes de realizar atividades dessa natureza e, 

portanto, utilizar a forma de mensuração “consegue realizar ou não consegue realizar a 

atividade” mostrou-se pouco eficiente para detectar mudanças ao longo do tempo e o nível de 

dificuldade de realização da tarefa. Portanto, foi proposto mensurar em quanto tempo um 
conjunto de tarefas manuais é realizado.

O teste “subir degraus”, originalmente apresenta uma altura máxima de 50 

centímetros para sua realização. Muitos idosos independentes podem obter melhores 
desempenhos no que tange à altura de subida alcançada. Deste modo, foi proposto 70 cm 

como altura máxima para realização desse teste.

NICHOLS et alli (1995) criaram o teste “subir escadas” com o objetivo de medir 

força muscular em idosos. Por isso, em sua padronização original, os sujeitos devem subir 

vários degraus carregando um peso correspondente a 20% de seu peso corporal, no menor 

tempo possível. A fim de avaliar a capacidade de subir escadas, o teste foi adaptado para que 

detectasse apenas em quanto tempo os sujeitos sobem os degraus de uma escada, sem 

utilização de sobrecarga.
O teste “levantar-se do solo”, proposto por KURIANSKY & GURLAND (1976), 

avalia se os sujeitos levantam-se do solo com ou sem auxílio de outros. Sendo a bateria de 

testes proposta destinada a indivíduos fisicamente independentes, optou-se por avaliar o tempo 

de execução para efetuar tal tarefa, já que realizar atividades sem ajuda de outros é uma 

característica dessa população.
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Clara

0

Bastante viável

Pouco viável
0Inviável

TABELA 5- Frequência relativa à opinião dos juízes quanto à clareza de descrição dos testes 
(n=6).

Um pouco confusa
Muito confusa

Como mostra a TABELA 5, em relação à clareza de descrição dos testes, 33,7% dos 
juízes os consideraram muito claros, 66,7% os consideraram claros, e nenhum deles apontou 
as descrições como um pouco confusas ou muito confusas.

TABELA 6- Frequência relativa à opinião dos juízes quanto à viabilidade de aplicação dos 

testes (n=6).

Na opinião de todos os juízes, os testes sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se 

pela casa, subir degraus, subir escadas, habilidades manuais e calçar meias têm relação com 

AVD. Os testes caminhar 800 metros e levantar-se do solo, segundo 83,4% dos juízes, tem 

relação com AVD, e segundo 16,6% deles, não (TABELA 7). Assim, para cinco dos testes 

criados, o índice de concordância entre os juízes foi de 100%, e para os testes caminhar 800 

metros e levantar-se do solo foi de 83,4%.

Classificação

Muito viável

Classificação

Muito clara

Freqiiência (%)

66/7

33,3

0

Freqiiência (%)

337
66,7

0

A análise da viabilidade de aplicação dos testes mostrou que 66,7% dos juízes os 
consideraram muito viáveis, 33,3% os consideraram bastante viáveis, e nenhum juiz os 

classificou como pouco viáveis ou inviáveis (TABELA 6).
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Teste

100 0

100 0

100 0

Determinação da objetividade e fidedignidade dos testes6.4.3.5

Os resultados apontaram que os testes têm uma descrição clara, possuem 

aplicabilidade e relação com AVD, o que corroborou a validade de seu conteúdo.

Caminhar 800 metros

Sentar e levantar-se da cadeira e locomover- 

se pela casa

Subir degrau

Subir escadas

Levantar-se do solo

Habilidades manuais

Calçar meias

83,4

100

16,6

0

TABELA 7- Frequência relativa à opinião dos juizes quanto à relação dos testes com AVD 
(n=6).

Sim (%)

83,4

100

Não (%)

16,6 

0

Sendo a objetividade o grau de consistência nos resultados, quando o teste é aplicado 

nos mesmos sujeitos, simultaneamente por diferentes indivíduos, (GIANNICHI, 1984; KISS, 

1987), para este estudo, dois avaliadores testaram os sujeitos simultaneamente (ANEXO IV).

Através das estimativas de p (coeficiente de correlação intraclasse), pôde-se obter, 

para cada teste, a correlação entre as aplicações simultâneas dos dois avaliadores. Todos os 

testes de AVD mostraram alto grau de objetividade. De acordo com GIANNICHI (1984), para 

a determinação do grau de objetividade de um teste, pode-se considerar uma correlação entre 0 

e 0,69 fraca; 0,70 e 0,84 regular; 0,85 e 0,94 boa; 0,95 e 1 excelente. Observando a TABELA 

8, constata-se que todos os testes apresentaram excelente grau de objetividade: caminhar 800 

metros (r=0,99), sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa (r=0,99), subir 

degraus (r=l,00), subir escada (r=0,98), levantar-se do solo (r=0,98), habilidades manuais 

(r=0,97) e calçar meias (r=0,99).
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R Ri

♦1,00

0,98

0,98 
0,97 

0,99

0,99

0,99

0,97
0,96

0,94

0,98

A fídedignidade é o grau em que se espera que os resultados obtidos em um teste 

sejam consistentes ou reprodutivos, quando examinados pelo mesmo avaliador, em diferentes 

dias, geralmente próximos entre si (KISS, 1987; SAFRIT & WOOD, 1989). Neste estudo, foi 

determinada através da aplicação dos testes duas vezes nos mesmos sujeitos, com um intervalo 

de três dias entre as medições (ANEXO IV). Foram feitas estimativas de p (coeficiente de 

correlação intraclasse) para obtenção da correlação entre as medições realizadas em diferentes 

dias, para cada teste.
Para a determinação do grau de fídedignidade,de acordo com G1ANNICHI (1984), 

uma correlação entre 0 e 0,59 é considerada fraca; 0,60 e 0,79 regular; 0,80 e 0,89 boa; 0,90 e 

1 excelente. Para KISS (1987), uma correlação acima de 0,7 é considerada suficiente para a 

determinação de fídedignidade de um teste. Observando a TABELA 9, constata-se que, com 

exceção do teste habilidades manuais, que teve correlação regular (r=0,74), os testes calçar 

meias (r=0,87), subir escadas (r=0,92), levantar-se do solo (r=0,96), subir degraus (r=0,96), 

sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa (r=0,96) e caminhar 800 metros 

(r=0,97) possuem de boa a excelente reprodutibilidade.

TABELA 8- Estimativas de p (coeficiente de correlação intraclasse) para a determinação do 
grau de objetividade dos testes de AVD,

Teste

Levantar-se do chão

Habilidades manuais 
Calçar meias

R: estimativa do coeficiente de correlação intraclasse
Ri: limite inferior do intervalo de confiança do coeficiente de correlação intraclasse
*: não foi possível realizar o cáculo de Ri para o teste subir degraus, pois o valor do quadrado médio do resíduo, 
neste caso, é zero

0,99 
levantar-se da cadeira e 0,99 

locomover-se pela casa 

Subir degraus 

Subir escadas

Caminhar 800 metros
Sentar e
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Teste R Ri

Sentar e

e

Levantar-se do chão

Habilidades manuais

Subir degraus

Subir escadas
0,94

0,92

0,96

0,74

0,87

0,94

0,92

0,89
0,84

0,92

0,52

0,75

Apesar de terem sido encontrados testes motores validados cientificamente, e 

referentes às mesmas AVD abordadas nesta pesquisa, como os de SCHOENING & IVERSEN 

(1968), KURIANSKY & GURLAND (1976) e ANIANSSON et alli (1980), vale ressaltar que 

são testes específicos para idosos com grandes dificuldades ou dependência na execução de 

AVD.

TABELA 9- Estimativas de p (coeficiente de correlação intraclasse) para a determinação do 
grau de fidedignidade dos testes de AVD.

Caminhar 800 metros 0,97

levantar-se da cadeira e 0,96 
locomover-se

Calçar meias
R: estimativa do coeficiente de correlação intraclasse
Ri: limite inferior do intervalo de confiança do coeficiente de correlação intraclasse

Por outro lado, alguns testes sugeridos na literatura parecem ser adequados para 

avaliar a capacidade funcional de idosos fisicamente independentes e, talvez pudessem ter sido 

utilizados, juntamente com os testes propostos nesse estudo, para obtenção de uma avaliação 

mais completa a respeito dessas AVD. Entretanto, o difícil acesso à descrição e padronização 

desses testes não permitiu tal procedimento. Dentre eles, encontram-se o teste proposto por 

KIM & TANAKA (1995), o qual avalia o tempo de execução para levantar-se do solo, estando 

inicialmente em decúbito ventral, o de NICHOLS et alli (1995), que avalia o tempo para subir 

uma escada de 20 degraus, carregando pesos, os de JEBSEN et alli (1969), que mensuram o 

tempo de execução para realizar tarefas manuais como, segurar e empilhar objetos, abrir 

fechar compartimentos, transportar objetos de uma caixa para outra e escrever sentenças, e o 

de PODSIADLO & RICHARDSON (1991), que avalia o tempo para sentar-se e levantar-se 

de uma cadeira.
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Tratamento estatístico6.5

6.5.1 Testes motores

6.5.2 Entrevistas

6.6 Limitações do estudo

Para efetuar a análise dos dados da entrevista, utilizou-se a estatística descritiva 

(frequência e porcentagem).

Foram consideradas limitações desse trabalho:

- a especificidade dos testes motores criados para avaliação de AVD, pois variáveis como, 

condições de realização, padronização de medidas e tipos de materiais utilizados nos testes 

podem não refletir de forma tão precisa as ações realizadas no cotidiano;

- o baixo grau de escolarização de alguns sujeitos, que pode ter interferido na elaboração das 

respostas emitidas nas entrevistas relacionadas às mudanças do desempenho em AVD.

Para a análise dos dados quantitativos relativos às mudanças de desempenho em 

AVD (ANEXO V), foram realizados testes de hipótese de significância da média das 

diferenças de cada variável. Nesse estudo, foi utilizado o Teste t para medidas repetidas, o 

qual segundo LEVIN (1978) e MORRISON (1990), é apropriado para este tipo de análise.

Não se pode deixar de fazer referência ao instrumento proposto por SARNO et alli 

(1973), que avalia a auto-percepção dos idosos quanto à frequência, velocidade e eficiência 

com que realizam atividades como ir ao banco, correios, bancas de jornais, usar transportes 

públicos, sentar e levantar de uma cadeira e vestir-se, que também parecem ser adequados para 

avaliar idosos fisicamente independentes. Entretanto, são testes de auto-percepção e, portanto, 
trazem consigo as limitações de instrumentos dessa natureza.
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Delimitação do estudo6.7

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS7

De uma forma geral, constatou-se que os sujeitos dessa pesquisa, independentemente 

da velocidade e da forma/padrão motor com o qual executam suas AVD, desde o início do 

programa de educação física do qual participaram, caracterizaram-se como indivíduos 

independentes na realização das mais diversas tarefas do cotidiano. Exceções conteceram com 

o sujeito 5, na AVD caminhar, já que não foi capaz de concluir o teste motor “caminhar/correr 

800 metros” (na primeira fase dos testes), devido ao demasiado cansaço e dores nas pernas, e 

com os sujeitos 9, 18 e 24, na AVD “levantar-se do solo”, pois antes do início do programa 

apresentavam grande dificuldade para realizar tal tarefa sem auxílio de pessoas ou objetos para 

se apoiarem.

Esses resultados vão ao encontro do estudo de SENECA (1991), que constatou que 

grande parte dos sujeitos avaliados ainda estava engajada em atividades de trabalho, atividades 

domésticas, possuía boa mobilidade e executava atividades de auto-cuidado sem dificuldades. 

Também, o estudo de HARRIS et alli (1989) concluiu que os idosos não possuíam 

dificuldades para caminhar um quarto de milha e para subir dez degraus de escada.

Apesar da impossibilidade de generalizações, acredita-se que grande parte dos idosos 

que procuram programas de educação física são independentes na maioria de suas tarefas 

cotidianas, tanto na realização de atividades básicas da vida diária, como nas instrumentais. 

Possuir algum tipo de dependência para desempenhar tarefas como vestir-se, caminhar, utilizar 

transportes públicos parece significar limitação ou impedimento para as pessoas conseguirem 

chegar ao local de seus cursos e acompanhar programas de educação física.

Essa pesquisa foi desenvolvida com idosos pertencentes ao PAAF. Sendo um 

programa de educação física com objetivos e conteúdos específicos, distintos daqueles que são 

propostos nos programas convencionais, os resultados desse estudo não podem ser 
generalizados a outros programas de atividades físicas.

Foram escolhidas apenas sete AVD para avaliação, pois foram as mais comumente 
realizadas pelos participantes do PAAF, em seu dia-a-dia.
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Caminhar

Diferentemente dos resultados obtidos nessa investigação, as pesquisas realizadas por 

ANIANSSON et alli (1980), IMMS & EDHOLM (1981) e ADRIAN (1986) apontaram que 

idosos tinham limitações para caminhar em velocidade segura para utilização de vias públicas 

e para subir degraus de ônibus. Também, SPIRDUSO (1995) citou que pessoas acima de 60 

anos têm dificuldade para realizar tarefas manuais. Nesses estudos entretanto, não foram 

descritas as características das populações investigadas, o que toma difícil a afirmação de 
contraposição dos resultados.

A seguir, são feitas a apresentação e discussão dos resultados encontrados, analisando- 
se cada AVD separadamente.

Para análise dos dados quantitativos, foram descritas as médias de desempenho dos 

sujeitos em cada AVD, seus respectivos desvios-padrão e o nível de significância da diferença 

das médias de desempenho em cada variável.

Na análise qualitativa, nas sete AVD pesquisadas, relataram-se, nas entrevistas, 

percepções de mudanças na realização das tarefas, que se traduziram nas seguintes categorias: 

formas de realização da tarefa/técnica, velocidade de execução, tempo de permanência na 

atividade, controle motor, adoção de medidas de segurança para realização da atividade, auto

confiança e percepção de limites para realizar a atividade, dor/incômodo, cansaço. A 

apresentação dos resultados foi elaborada de maneira a relatar a frequência, segundo a 

manifestação de presença ou ausência de mudança ao longo dos 12 meses de programa de 

educação física, nas categorias citadas acima.

Com relação à tarefa caminhar 800 metros, antes do início do programa, os sujeitos 

apresentaram um tempo médio de execução igual a 424,6 segundos, diminuindo para 423,7 

segundos, após doze meses (TABELA 10).
Apesar dos sujeitos não terem demonstrado melhoras quantitativas significantes 

(p=0,97) (TABELA 10) na velocidade de execução da caminhada, apresentaram, tanto no 

início, como no final do programa, uma média de velocidade da caminhada de 1,88 m/s, valor, 

segundo ANIANSSON et alli (1980), superior àquele necessário para que pessoas utihzem-se 

de vias públicas e semáforos com segurança. O sujeito 5, que não havia sido capaz de
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Pt

Início do programa 424,6

0,970,04

90,8423,7

TABELA 10- Médias de desempenho (segundos) e desvios-padrão (dp) no “caminhar 800 

metros”, no início e após 12 meses de PAAF, e nível de significância da 

diferença das médias de desempenho (p), 

Média dp 

8\2

Embora os resultados quantitativos não tenham apontado mudanças significantes no 

desempenho para caminhar 800 metros, houve várias mudanças qualitativas. Após o PAAF, 

83,33% dos sujeitos (n=25) relataram que adotaram formas novas de execução da atividade ou 

nova técnica de execução, traduzidas em comportamentos como melhora da postura, melhor 

utilização da respiração e maior consciência do apoio dos pés na passada. Apenas 3,33/o da 

amostra, ou seja, um sujeito relatou não ter acontecido mudanças na técnica da caminhada em 

sua vida diária. Onze sujeitos (36,67%) passaram a caminhar com maior velocidade e três 

sujeitos (10%) relataram não ter acontecido mudanças em relação a essa categoria de análise. 

Para 3,33% da amostra (n=l), o programa auxiliou no aumento do tempo de permanência da 

caminhada, ou seja, na capacidade de caminhar por um maior período de tempo, enquanto que 

16,67% (n=5) não perceberam mudanças nesse sentido.

Após 12 meses
* Significante ao nível de 5%

completar o teste “caminhar/correr 800 metros” no inicio do programa, ao seu final foi capaz 
de executá-lo em pouco mais de 8 minutos.

Pesquisas realizadas sobre a relação entre a prática de atividade física e mudanças na 

AVD caminhar mostraram resultados diferentes dos desta pesquisa. Treinamentos específicos 

de força muscular (JUDGE et alli, 1993; MIHALKO & McAULEY, 1996) e capacidade 

aeróbia (CAVAGNA, 1997) parecem ser mais eficientes no aumento da velocidade da 

caminhada e do tempo médio de permanência na mesma do que programas de atividades 

físicas generalizados (que contemplam vários conteúdos). Há que se destacar, no entanto, que 

nesse programa, a capacidade aeróbia foi treinada com frequência de apenas uma vez semanal, 
fato que pode ter interferido nos resultados.
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Assim, como se pode observar, as principais mudanças ocorridas com relação ao 

caminhar foram as qualitativas, onde destacaram-se: alteração nas formas de execução da 

tarefa/técnica de movimento, aumento na velocidade da caminhada e adoção de medidas de 

segurança para realização da atividade. Acredita-se que, esses resultados vêm ao encontro da 

filosofia do PAAF, que tem como principal objetivo fazer com que os alunos aprendam a 

realizar atividades físicas corretamente. Tomar consciência da postura, da respiração e do 

apoio dos pés na passada, bem como utilizar calçados mais apropriados, prestar mais atenção 
na superfície em que se pisa foram alguns elementos destacados frequentemente nas aulas e 

incorporados por grande parte dos sujeitos.
VAN SANT (1990) e GABBARD (1996) citam que as modificações que ocorrem no 

padrão motor do andar com o processo de envelhecimento (diminuição da velocidade do

Novas medidas de segurança foram adotadas por 16,67% dos sujeitos (n=5) para 

realização do caminhar, como utilizar calçados mais apropriados, a fim de evitar quedas, 

prestar mais atenção na superfície que caminham e levantar mais os pés para efetuar as 

passadas. Dois sujeitos, ou 6,67% da amostra, relataram ter aumentado sua auto-confíança 

para realização do caminhar, em virtude da auto-percepção dos seus limites. Para 13,33% 

(n=4) e 10% (n—3) da amostra houve diminuição do cansaço e das dores na realização da 

tarefa, enquanto que para 3,33 (n=l) e 6,67% (n=2), respectivamente, não ocorreram 

mudanças. Com relação ao aumento da disposição para realizar a caminhada, somente dois 
sujeitos ou 6,67% da amostra relataram essa mudança (TABELA 11).

TABELA 11- Frequência (F) em % da manifestação de presença ou ausência de mudanças na 
realização da AVD “caminhar”.

F da presença de mudança F da ausência de mudança
(%)______________________________ (%)_______________________________

daForma de 
tarefa/técnica 
Velocidade de execução 
Tempo de permanência 
atividade 
Controle motor
Adoção de medidas de Segurança 
Aumento da auto-confiança 
Diminuição de dores/incômodo 
Diminuição do cansaço________
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Sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa7.2

P

29,87Início do programa
0,0033*3,08

3,0527,04

Como pode ser observado na TABELA 12, as médias do tempo de execução da tarefa 

sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa, antes e após o programa, foram de 

29,87 segundos e 27,04 segundos, respectivamente. Do início para o final do programa, a 

tarefa foi realizada cerca de dois segundos mais rapidamente, fato que demonstra melhora 

significante (p=0,0033).

TABELA 12- Médias de desempenho (segundos) e desvios-padrão (DP) no “sentar e levantar- 

se da cadeira e locomover-se pela casa”, no início e após 12 meses de PAAF e 

nível de significância da diferença das médias de desempenho (p). 

Média dp T

3^99

Em relação à percepção de mudanças relatadas pelos sujeitos, através da TABELA 

13, pode-se verificar que grande parte (22 sujeitos; 73,33% da amostra) adotou formas novas 

para realizar a atividade sentar e levantar-se da cadeira, através da melhora da postura. Um 

sujeito (3,33%) relatou ter aumentado o controle motor para sentar e levantar-se; antes do 

curso, havia necessidade de apoiar-se em algum lugar para executar a tarefa. Quatro sujeitos, 

ou seja, 13,33% da amostra, aumentaram a velocidade de execução dessas tarefas e 16,66% 

(n=5) tiveram o incómodo ou dores diminuídos ao ficar na posição sentada por um tempo

caminhar, passos menos amplos, mais lentos e arrastados e inclinação do tronco a frente) 

prejudicam a capacidade de locomover-se com eficiência e predispõem a quedas. Nesse 

sentido, entende-se que seja importante trabalhar, em programas de educação física para 

idosos, aspectos relacionados à técnica de movimentos básicos do cotidiano, como o caminhar, 

correr, deitar-se, levantar-se do solo, a fim de que os sujeitos tomem consciência das 

alterações relacionadas ao processo de envelhecimento, aprendam a lidar com suas novas 
características motoras e solucionem os desafios impostos pelo meio.

Após 12 meses
* Significante ao nível de 5%
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relativamente grande. Quatro sujeitos (13,33%) passaram a tomar precauções para realizar 

essas atividades, no sentido de realizá-las com mais atenção e menos bruscamente. Quatro 
sujeitos (13,33%) não perceberam nenhum tipo de mudança nessa AVD, após o programa de 
educação física.

Na AVD sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa, o PAAF exerceu 

mudanças, tanto em nível quantitativo, como em nível qualitativo. Acredita-se que a melhora 

em nível quantitativo tenha ocorrido, pois a atividade avaliada requeria primordialmente a 

capacidade agilidade. Deve-se considerar que as capacidades motoras, de uma forma geral, 

parecem sofrer influências positivas de quaisquer tipos de atividades físicas, não necessitando 

de um treinamento específico (ANSARAH, 1991; BRAVO et alli, 1997; ROOKS et alli, 

1997). Embora as capacidades neuromotoras fossem estimuladas uma vez por semana, não se 

pode afirmar que tal melhora foi resultante desse treinamento específico, visto que as outras 

atividades desenvolvidas simultaneamente podem ter contribuído para o aumento da agilidade.

Como principais mudanças qualitativas destacaram-se a adoção de formas novas para 

executar a tarefa, através da melhora da postura para sentar-se, o aumento da velocidade de 

execução do andar, o aumento da tomada de precauções para realizar a tarefa sentar/levantar, 

como por exemplo não levantar-se bruscamente, e diminuição das dores e incómodos ao 

permanecer por algum tempo na posição sentada.
Como se pode observar, nessa atividade, as mudanças qualitativas ocorreram com 

maior frequência na atividade sentar e levantar, do que na atividade locomover-se pela casa.

TABELA 13- Frequência (F) em % da manifestação de presença ou ausência de mudanças 

realização da AVD “sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa”.

F da presença de mudança F da ausência de mudança
(%)__________________________ (%)__________________________

daForma de 
tarefa/técnica 
Velocidade de execução 
Tempo de permanência 
atividade 
Controle motor
Adoção de medidas de Segurança 
Aumento da auto-confiança 
Diminuição de dores/incômodo 
Diminuição do cansaço
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Subir degraus7.3

Provavelmente, a atividade locomover-se pela casa é realizada com muita facilidade pelos 
sujeitos, desde o inicio do programa, por ser uma AVD básica. Como mostraram os testes 
motores e as entrevistas, a única mudança ocorrida no caminhar pela casa foi o aumento da 

velocidade de deslocamento, quando necessário. Para o sentar e levantar-se de uma cadeira, 

parece que a melhora da postura/técnica do movimento acarretou, para alguns sujeitos, a 
diminuição das dores e do incómodo ao permanecer nessa posição.

Na TABELA 14 encontram-se os resultados obtidos pelos sujeitos para subir degraus. 
Nota-se que, no início do programa, o grupo de idosos teve média de desempenho inferior 

(56,67 cm) à do final do programa, onde alcançaram a altura de 60,50 centímetros. No entanto, 

essa diferença não representou melhora significante (p=0,11).

A altura máxima estipulada, de 70 cm, no teste motor “subir degraus”, pode ter 

interferido negativamente nos resultados, já que seis sujeitos (20% da amostra), já no início do 

programa, conseguiram efetuar a subida na altura máxima permitida, e portanto, qualquer 

melhora obtida por eles, não pôde ser verificada. Geralmente, aqueles sujeitos que já na 

primeira fase dos testes chegaram a altura de 60 cm ou mais, não melhoraram após os 12 

meses de programa, fato que pode ter sofrido interferência de variáveis como comprimento 

dos membros inferiores ou medo. Muitos sujeitos, ao se depararem com degraus altos, no 

momento dos testes, hesitaram em tentar realizar a subida.
Dos 15 sujeitos que subiram 60 cm ou mais, apenas cinco melhoraram seu 

desempenho, após 12 meses. No entanto, dos 15 sujeitos que, na primeira fase, subiram 55 cm 

ou menos, 10 melhoraram seu desempenho na segunda fase, em 5 ou 10 cm. Esse dado revela 

que pessoas com piores condições parecem obter melhores resultados com o treinamento, do 

que aqueles que ainda não apresentam mudanças importantes no desempenho de AVD. Isto 

evidencia o quanto a atividade física é importante na prevenção ou no retardo da perda da 

independência física.
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Inicio do programa 56,67

-1,61 o,n
60,50 8,55

TABELA 14- Médias de desempenho (centímetros) e desvios-padrão (dp) no “subir degraus”, 
no início e após 12 meses de PAAF, e nivel de significância da diferença das 
médias de desempenho (p). 

Média dp 
9^86

Após 12 meses
♦ Signifícante ao nivel de 5%.

Em relação às mudanças qualitativas, apontadas na TABELA 15, observa-se que, 
após o programa, 43,33% dos sujeitos (n=13) aprenderam formas novas de subir degraus, 

enquanto 13,33% (n=4) relataram ter mantido a mesma execução. As principais alterações 

ocorridas na forma de execução relacionam-se à postura e à otimização da forma de realizar a 

atividade. Onze sujeitos, ou seja, 36,6% deles, aumentaram o controle motor, através das 

melhoras do equilíbrio e da força muscular, enquanto um sujeito (3,33%) não manifestou 

mudanças. Dentre aqueles que apresentaram mudanças, um passou da posição de dependência 

para a de indepência na realização dessa atividade.
Quanto à velocidade de realização da tarefa em questão, 20% da amostra ou seis 

sujeitos perceberam que, passaram a subir degraus, como por exemplo os de ônibus, de forma 

mais rápida. Onze sujeitos (36,6%) passaram a adotar medidas de segurança para subir 

degraus (segurar no corrimão e apoiar o pé inteiro no degrau), enquanto 6,66% (n=2) não 

sofreram mudanças nessa categoria de análise. Um dos sujeitos também relatou aumento de 

auto-confiança para realizar a tarefa. Cinco sujeitos (16,6%) não perceberam nenhum tipo de 

mudança para subir degraus.
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realização 43,33 13,33

na

7.4 Subir escada

Pt

4,47Início do programa
0,181,35

1,074,06

Em virtude dessas alterações, realizar esse tipo de tarefa pode ter se tomado mais 
fácil, menos desgastante e estressante, no sentido de vencer desafios. Em se tratando de 

sujeitos fisicamente independentes, que geralmente realizam atividades externas à sua casa, 

continuar tendo autonomia para utilizar transportes públicos, conseguir subir e descer degraus 

de ônibus com eficiência, significa continuar interagindo e adaptando-se às demandas do meio 

para suprir suas necessidades.

36,6
36,6
3,33 
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0

20 
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6,66
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A TABELA 16 apresenta o tempo médio de execução para subir escada, que foi de 

4,47 segundos, no início do programa, e 4,06 segundos, ao final do mesmo.

TABELA 16- Médias de desempenho (segundos) e desvios-padrão (dp) no “subir escada”, no 

início e após 12 meses de PAAF, e nível de significância da diferença das 

médias de desempenho (p).

Média

Após 12 meses
♦ Significante ao nível de 5%.

dp
UÕ

TABELA 15- Frequência (F) em % da manifestação de presença ou ausência de mudanças na 
realização da AVD “subir degraus”.

F da presença de mudança F da ausência de mudança
(%)__________________________ (%)__________________________

daForma de 
tarefa/técnica 
Velocidade de execução 
Tempo de permanência 
atividade 
Controle motor
Adoção de medidas de Segurança 
Aumento da auto-confiança 
Diminuição de dores/incômodo 
Diminuição do cansaço
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Apesar da diminuição no tempo médio de realização da atividade, após 12 meses, 
não constatou-se diferença significante entre as médias de desempenho dos sujeitos, no início 
e após 12 meses de programa (p=0,18) (Tabela 16).

De acordo com BASSEY et alli (1992) existe uma forte correlação entre força 
muscular e a eficácia para subir escadas. No desenvolvimento do PAAF foi realizado um 

treinamento de força muscular de baixa intensidade, o qual parece não ter sido suficiente para 
provocar mudanças na força de membros inferiores dos sujeitos, e consequentemente na 
potência para subir escadas.

Diferentemente dos resultados encontrados nesse estudo, NICHOLS et alli (1995) e 
FIATARONE et alli (1990) observaram mudanças no tempo médio de subida de escada. No 
estudo de NICHOLS et alli (1995), os sujeitos melhoraram em 11% o tempo médio para subir 

escada, com um treinamento de intensidade moderada. No estudo de FIATARONE et alli 

(1994), os sujeitos foram submetidos a um treinamento de alta intensidade e melhoram em 

34% esse tempo, o que remete à conclusão de que quanto maior é a intensidade do treinamento 

de força muscular, maiores são os ganhos na realização dessa atividade.
Quanto às mudanças qualitativas, como mostra a TABELA 17, 50% dos sujeitos 

(n=15) relataram ter adotado formas novas para executar essa tarefa, enquanto quatro sujeitos 

(13,33%) mantiveram o mesmo padrão de execução. As mudanças relatadas foram as 

seguintes: melhora da postura, melhor utilização da respiração, melhora do apoio dos pés. A 

adoção de medidas de segurança para realização da atividade foi outra mudança citada por 

cinco indivíduos (16,66%), as quais se traduziram em aumento da atenção no momento da 

execução da tarefa (observar onde pisa, levantar mais os pés) e aumento do uso do corrimão, 

elementos importantes na prevenção de quedas. Cinco sujeitos (16,66%) aumentaram a 

velocidade para subir escadas, e sete sujeitos (23,33%) aumentaram o controle do movimento, 

fato elucidado pelas percepções relacionadas ao aumento de força nos membros inferiores, 

aumento do equilíbrio e diminuição da necessidade de ajuda de outras pessoas. 

Respectivamente, 16,66% (n=5) e 13,33% (n=4) dos sujeitos passaram a ter menos cansaço e 

dores para subir escadas. Do total da amostra, 20% (n=6) não perceberam nenhum tipo de 

mudança na realização dessa atividade.
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realização 50 13,33
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7.5 Levantar-se do solo

Vale destacar que, uma das atividades que menos melhoras qualitativas apresentou 

foi subir escadas. Vinte por cento dos sujeitos, do início do programa até seu término, não 

perceberam mudanças de nenhuma espécie nessa atividade e apenas duas alterações foram 

citadas com maior frequência: formas novas para realização da atividade e aumento do 

controle motor. Diferentemente das demais AVD avaliadas nesse estudo, o “subir escadas” 

poucas vezes foi utilizado como conteúdo ou estratégia de aula do PAAF, o que talvez 

explique a ausência de mudanças em outros componentes da tarefa, uma vez que não foram 

estimulados.
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Como mostra a TABELA 18, o tempo médio de realização da tarefa levantar-se do 

solo, no início do programa, foi de 3,81 segundos, e no final do programa de 3,27 segundos.

Pode-se dizer que houve uma tendência de melhora na velocidade de execução dessa 

tarefa (p=0,084). Esta é uma atividade que exige primordialmente dos sujeitos as capacidades 

agilidade, força muscular e equilíbrio. Apesar das tarefas que solicitam força muscular não 

terem melhorado ao longo de 12 meses de programa, como a AVD subir escadas, há que se 

dizer que aquelas que solicitam a agilidade dos sujeitos, obtiveram melhoras significantes, 

como a AVD sentar e levantar-se de uma cadeira e locomover-se pela casa. Assim, apesar da 

provável não alteração da força muscular dos sujeitos, as possíveis melhoras da agilidade e do 

equilíbrio parecem ter levado a mudanças na velocidade de realização da AVD em questão.

TABELA 17- Frequência (F) em % da manifestação de presença ou ausência de mudanças na 
realização da AVD “subir escada”.

F da presença de mudança F da ausência de mudança
(%) _____________ (%)__________________________

daForma de 
tarefa/técnica 
Velocidade de execução 
Tempo de permanência 
atividade 
Controle motor
Adoção de medidas de Segurança 
Aumento da auto-confiança 
Diminuição de dores/incômodo 
Diminuição do cansaço
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Início do programa

1,76 0,084

3,27 0,96

É importante ressaltar que, provavelmente, se a força muscular dos sujeitos tivesse 

sido estimulada mais intensamente, os ganhos na velocidade de realização dessa atividade 
poderiam ter sido maiores. Num estudo de MIHALKO & McAULEY (1996), em que foi 
avaliada a eficiência de um programa de força muscular, com duração de oito semanas, em 

indivíduos independentes (45% da amostra) e dependentes (55% da amostra), verificou-se um 
aumento de mais de 50% na força muscular dos sujeitos, com consequente aumento na 
capacidade de levantar-se do solo.

TABELA 18- Médias de desempenho (segundos) e desvios-padrão (dp) no teste “levantar-se 
do solo” no início e após 12 meses de PAAF nível de significância da diferença 
das médias de desempenho.

Média

3,81

dp

U7

Em relação à análise qualitativa, a TABELA 19 mostra que 16,6% dos sujeitos (n=5) 

não notaram nenhum tipo de mudança na realização da tarefa, após o programa de educação 

física. Vinte sujeitos (66,7%) relataram ter aprendido formas novas de realizar essa atividade. 

Entre as mudanças, destacam-se a melhora da postura, adoção de outras técnicas para levantar- 

se, com consequente aumento na economia de esforço para realizar a AVD. Somente um 

sujeito (3,33%) relatou ausência de mudança nesse sentido. Antes do programa, 10% da 

amostra (n=3), não conseguia levantar-se sozinha do solo, ou seja, necessitava de algum tipo 

de auxílio para execução da tarefa, como por exemplo um banco ou parede. Após o curso, os 

indivíduos perceberam o aumento do controle motor, relacionado ao aumento da força 

muscular, equilíbrio e flexibilidade, o que possibilitou a realização dessa tarefa de forma 

independente. Em relação à velocidade de realização da tarefa, 23,3% dos sujeitos (n=6) 

perceberam que passaram a levantar-se do solo mais rapidamente, enquanto que 3,33% (n—1), 

não. Vinte por cento dos sujeitos (n=6) adotaram medidas de segurança para levantar-se, 

procurando não realizar movimentos bruscos com o fim de prevenir problemas posturais e de

Após 12 meses
* Significante ao nível de 5%.
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coluna. A diminuição de dores foi percebida por três sujeitos (10%) e o aumento da auto
confiança para realizar a atividade, por um sujeito (3,33%).

Apesar da baixa frequência de citação dessa categoria, há que se destacar que 10% 

dos sujeitos (n=3), no início do programa, relataram ter demasiada dificuldade para se 

levantarem sozinhos do solo, necessitando de algum auxílio externo (apoio em objetos ou 

ajuda de pessoas), e ao final, os três sujeitos aumentaram seu controle motor e passaram de 

uma posição de relativa dependência para a de independência na execução da tarefa. Essa 

alteração parece ser muito significante na vida dos indivíduos, já que sentimentos de auto- 

eficácia passam a emergir dela. Como citou o sujeito 9, antes de iniciar o programa, quando se 

encontrava em casa, na posição deitada, e o telefone tocava, em função de sua dificuldade para 

levantar-se, demorava demasiadamente para atender o chamado telefónico. Segundo ele, hoje 

em dia, no seguindo toque, já se encontra em pé, pronto para atender o telefone.

A principal mudança qualitativa citada pelos sujeitos foi a adoção de formas novas 

para realizar a atividade. Também, outras duas mudanças mais frequentemente citadas foram : 

aumento na velocidade de execução da tarefa e adoção de medidas de segurança. Assim como 

o caminhar, o padrão motor para levantar-se do solo também sofre alterações decorrentes do 

processo de envelhecimento. Como cita VAN SANT (1990), ao contrário dos adultos jovens, 

que tendem a se levantar num movimento mais fluente, a tendência dos idosos é de fragmentar 

a ação em vários segmentos discretos, entre eles, sentar, ficar em quadrupedia, agachar-se e 

então assumir a posição em pé.

TABELA 19- Frequência (F) em % da manifestação de presença ou ausência de mudanças na 
realização da AVD “levantar-se do solo”.

F da presença de mudança F da ausência de mudança 
(%)_______________________ (%)

da
Categoria
Forma de 
tarefa/técnica
Velocidade de execução
Tempo de permanência 
atividade
Controle motor
Adoção de medidas de Segurança 
Aumento da auto-confiança 
Diminuição de dores/incômodo 
Diminuição do cansaço
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Habilidades manuais7.6

de

Os sujeitos, de uma forma geral, relataram ter adotado medidas mais fáceis e 

económicas para realizar essa atividade, que se traduziram na fragmentação da tarefa em 

partes, como apontado por VAN SANT (1990). Assim, enquanto para adultos jovens levantar- 

se do solo num movimento fluente pode ser menos complexo e mais eficaz, para os idosos, em 

função das diversas alterações na capacidade funcional (diminuição da força, da flexibilidade e 

do equilíbrio), ter re-aprendido e aperfeiçoado essa forma de levantar-se pode significar 

adaptação à nova condição motora dos sujeitos, o que permitiu realizar a tarefa mais 

rapidamente. Como demonstrado por OKUMA (1997), a percepção de domínio do corpo e 

controle dos movimentos traz a diminuição do medo e da insegurança, 

conseqúentemente acarreta em sentimentos de auto-confiança e auto-eficácia.

Na TABELA 20, pode-se observar que os sujeitos, em média, levaram mais tempo 

para realizar as atividades manuais (9,06 segundos), após 12 meses de programa, do que no 

seu início (8,56 segundos). Isso não significa que houve queda no desempenho dos sujeitos, 

pois a diferença no tempo de realização da tarefa entre o início e o final do programa não foi 

estatisticamente significante (p=0,16). Ao longo dos 12 meses, os sujeitos mantiveram a 

condição de desempenho das atividades manuais.

Tal fato pode ser interpretado através de duas hipóteses. A primeira refere-se às 

condições iniciais apresentadas pelos sujeitos, desde o início do programa. Por serem 

fisicamente independentes, já possuíam os elementos necessários (controle motor, 

flexibilidade e força) para realizarem AVD básicas com eficiência, como as atividades 

manuais, e por isso não foram observadas melhoras no tempo de execução dessas tarefas. 

Como o teste "habilidades manuais" requer um alto grau de coordenação fina, mais do que 

força muscular, parece que os sujeitos tinham-na dentro das exigências para realizá-lo com 

eficácia. Segundo ECKERT (1993), o controle motor fino é marcadamente diminuído ao redor 

dos 80 anos de vida. Como a média de idade deste grupo foi de 66,9 anos, pode-se supor que 

os sujeitos ainda não tenham sofrido as interferências que comprometessem tal controle.

A segunda hipótese diz respeito ao PAAF, que não teve na sua prescrição 

treinamento atividades voltadas exclusivamente para ações dessa natureza, o que pode ter 

influenciado na não mudança no desempenho das habilidades manuais.

o que
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8,56Início do programa
0,16-1,41

1,529,06

Um dos estudos encontrados sobre a relação entre atividade física e desempenho em 
atividades manuais foi o de HYATT et alli (1990), no qual observaram que quanto maior é a 
força muscular, maior é a destreza manual. MIHALKO & McAULEY (1996) também 
verificaram melhoras na execução de algumas atividades manuais, como abrir potes e latas, 
abrir gavetas e pegar objetos, decorrentes de um treinamento de força muscular. Além da força 
muscular, FIEBERT et alli (1992) sugerem que atividades manuais requerem graus de flexão 
e extensão específicos dos punhos, e a falta de mobilidade articular pode prejudicar a execução 
de algumas tarefas. Entretanto, as tarefas constituintes do teste "habilidades manuais" não 
requeriam tanta força muscular quanto as dos estudos acima citados, mas muito mais precisão 
de movimento. Infelizmente, não foram encontradas pesquisas que contemplassem a relação 
entre o nível de controle motor (equilíbrio, habilidades motoras de manipulação, precisão 
manual, etc.) e a capacidade para realizar atividades manuais.

Pode-se dizer que, embora para 20% dos sujeitos o programa tenha auxiliado no 
aumento do controle motor para efetuar tarefas manuais, o tempo despendido no programa 
com o desenvolvimento de habilidades motoras de manipulação também parece não ter sido 
suficiente para provocar melhora no tempo de execução dessas tarefas.

TABELA 20- Médias de desempenho (segundos) e desvios-padrão (dp) nas "habilidades 
manuais”, no início e após 12 meses de PAAF e nível de significância da 

diferença das médias de desempenho (p). 

Média dp 
L23

A análise das mudanças qualitativas, cujos resultados são apresentados na Tabela 23, 

evidenciou que, para realizar tarefas manuais, 43,33% dos sujeitos (n—13) não perceberam 
mudanças de comportamento após o PAAF. Também, nenhum sujeito declarou ter aprendido 

formas novas para realizar essas tarefas. Entretanto, 20% da amostra (n=6) melhoraram seu 
controle motor, 40% (n=12) perceberam aumento na velocidade de execução dessas tarefas 

manuais, 3,33% (n=l), diminuição de dores ao fazê-las. Quanto à adoção de medidas de

Após 12 meses
* Significante ao nível de 5%.
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Categoria

realização 0 6,66

na

7.7 Calçar meias

20
3,33 

0
3,33 

0

40 
0

0
0

0
0
0
0
0

segurança, apenas um sujeito (3,33%) relatou tomar mais cuidado ao manipular objetos 
(TABELA 21).

A TABELA 22 apresenta os resultados de desempenho motor na tarefa calçar meia. 

Esta foi realizada em 7,51 e 5,64 segundos, antes e após o programa, respectivamente.

Nessa AVD, os sujeitos melhoraram significantemente seu tempo de execução 

(p=0,0025) (TABELA 22), diminuindo o tempo médio de realização da tarefa. Esses 

resultados vão ao encontro do estudo de AVLUND et alli (1994), o único encontrado na 

literatura que investigou essa tarefa, e que constata que quanto mais ativo é o indivíduo, maior 

sua facilidade para calçar meias.

Embora parte dos sujeitos (43,33%) não percebeu mudanças qualitativas nas 

habilidades manuais,no decorrer do programa de educação física, outra parcela (40%) 

percebeu aumento na velocidade de execução de certas tarefas manuais e 20% aumentou seu 

controle motor para realizá-las, o que se traduz em maior facilidade, firmeza e precisão para 

manipular e equilibrar objetos.

T ABEL A 21 - Frequência (F) em % da manifestação de presença ou ausência de mudanças na 

realização da AVD “tarefas manuais”.

F da presença de mudança F da ausência de mudança
(%)__________________________ (%)___________________________

daForma de
tarefa/técnica
Velocidade de execução
Tempo de permanência 
atividade
Controle motor
Adoção de medidas de Segurança 
Aumento da auto-confiança 
Diminuição de dores/incômodo 
Diminuição do cansaço
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Inicio do programa 7,51

3,21 0,0025*
5,64 1,71

Categoria

3,3343,33realização

na

Para 46,66% da amostra (n=14), após o programa de educação física, não houve 

nenhum tipo de mudança qualitativa para realizar a atividade “calçar meias”. Já para 13 

sujeitos ou 43,33% da amostra, foram adotadas formas novas para realizar a atividade. Com 

relação ao cansaço e às dores, 6,66% (n=2) e 3,33% (n=l) dos sujeitos melhoraram, 

respectivamente, após o programa. 20% (n=6) perceberam aumento na velocidade de execução 

do movimento, 3,33% (n=l) aumento na auto-confiança e 3,33% (n=l) adotaram medidas de 

segurança para calçar a meia (TABELA 23).

0
3,33
3,33
3,33
6,66

20 
0

0
0

0 
0 
0 
0 
0

TABELA 22- Médias de desempenho (segundos) e desvios-padrão (dp) no “calçar meia”, no 

inicio e após 12 meses de PAAF, e nivel de significância da diferença das 
médias de desempenho (p), 

Média dp 

2Ã8

Para metade dos indivíduos, não houve mudanças em nível qualitativo, mas para 

outra metade, após o programa, novas formas de executar a tarefa foram incorporadas, ou seja, 

os sujeitos descobriram posições mais fáceis e cômodas e passaram a realizá-la em diferentes 

posições do corpo. Além disso, 20% aumentaram sua velocidade de execução. Possivelmente,

TABELA 23- Frequência (F) em % da manifestação de presença ou ausência de mudanças na 

realização da AVD “calçar meia”. 

F da presença de mudança F da ausência de mudança 
(%) (%)___________________________

da

Após 12 meses
* Sigrúficante ao nível de 5%.

Forma de 
tarefa/técnica 
Velocidade de execução 
Tempo de permanência 
atividade 
Controle motor
Adoção de medidas de Segurança 
Aumento da auto-confiança 
Diminuição de dores/incômodo 
Diminuição do cansaço________
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Comentários gerais7.8

Apesar da não observância de melhora estatisticamente significante na velocidade de 

execução em grande parte das AVD investigadas, é interessante observar que parte dos 

sujeitos tiveram a percepção de que a velocidade de seus movimentos para efetuá-las 

aumentou. Em seus depoimentos, por exemplo, 36,67% dos sujeitos relataram ter aumentado a 

velocidade para caminhar e 40% para realizar tarefas manuais, percebendo que, em situações 

reais do cotidiano, houve mudanças.
O PAAF foi um programa que contemplou conteúdos diversos, o que fez com que 

algumas capacidades e habilidades fossem estimuladas apenas uma vez por semana (como a 

capacidade aeróbia e as habilidades motoras manipulativas) ou treinadas em intensidades 

muito baixas (como a força muscular). Supõe-se assim que, o treinamento dessas capacidades 

e habilidades não foi suficientemente intenso para melhorá-las e aumentar o desempenho das 

AVD que as solicitam. Se os princípios de treinamento tivessem sido seguidos rigorosamente, 

é provável que as mudanças quantitativas pudessem ter ocorrido em mais AVD. Como, em 

geral, as capacidades motoras (agilidade, tempos de reação e movimento e equilíbrio) sofrem 

influências positivas de programas de atividades físicas generalizadas, as tarefas da vida diária 

que solicitam predominantemente tais capacidades motoras também melhoraram.

a descoberta de outras formas de realização da atividade levaram os sujeitos a executá-la de 
forma mais económica e rápida.

Embora não tenha sido o foco deste estudo analisar a variável flexibilidade, e embora 
não haja estudos que a relacionem com a AVD calçar meias, nota-se que ela tem implicações 

importantes nesta tarefa. Para calçar meias na posição sentada, o indivíduo deve fazer uma 

ampla flexão e abdução do quadril, simultaneamente. Como afirma SHEPHARD (1994), a 

perda da flexibilidade inicia-se precocemente, ao redor dos 25 anos de idade, e agrava-se à 

medida que o indivíduo envelhece, particularmente se não treiná-la. Vários autores apontam 

que adultos e idosos têm um grande comprometimento nas várias articulações do corpo, mas 

fazem um destaque especial sobre a do quadril. Sendo assim, o fato de preservar a amplitude 

do quadril, a ponto de conseguir desempenhar essa tarefa independentemente, parece ser um 

fator importante na manutenção da autonomia física. Perceber novas formas de executar a 

tarefa é um ganho incontestável.
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Porém, considerando que a força muscular sofre uma diminuição de 

aproximadamente 18 a 20%, após os 65 anos (SHEPHARD, 1994), que a flexibilidade diminui 

em tomo de 20% entre os 25 e os 65 anos (RAUCHBACH, 1990; SHEPHARD, 1994) e que a 

capacidade aeróbia (SMITH & GILLIGAM, 1984) e as habilidades motoras (SPIRDUSO, 

1995) sofrem declínios com o avanço da idade, é possível que o PAAF, apesar de não ter 

promovido melhoras no tempo de execução das AVD investigadas, tenha contribuído no 

processo de estabilização do desempenho de tais tarefas, uma vez que, ano a ano, tenderiam a 

regredir. Assim, pode-se interpretar o fato de não terem ocorrido perdas no tempo de execução 

das AVD investigadas, como ganhos significativos.

Apesar de terem sido encontrados na literatura vários trabalhos sobre a relação entre 

a prática de atividade física e mudanças em AVD, nenhum teve como objetivo avaliar a 

dimensão qualitativa das mudanças, o que impossibilitou a comparação dos resultados dessa 

pesquisa com outros. No entanto, LAWTON (1991) e ARNOLD (1991), em suas 

considerações sobre o tema qualidade de vida, no qual a capacidade funcional é um 

componente, incluem as avaliações subjetivas como um dos recursos para mensurar níveis de 

qualidade de vida em idosos. Assim, se a avaliação objetiva da competência comportamental é 

significativamente importante, a avaliação subjetiva também merece igual atenção. 

Considerando que o envelhecimento por si só faz com que a amplitude de ganhos físicos e 

motores, resultantes de treinamentos sistemáticos, seja menor do que em indivíduos mais 

jovens, deve não só existir a preocupação de verificar desempenhos, mas sobretudo, ganhos 

em termos subjetivos.

A literatura gerontológica internacional tem dado importância crescente à 

compreensão do significado de qualidade de vida na velhice. Segundo NERI (1995), 

envelhecer satisfatoriamente depende do delicado equilíbrio entre as limitações e 

potencialidades do indivíduo, o que lhe possibilita lidar com as perdas inevitáveis do 

envelhecimento. Tal equilíbrio traduz-se em processos de seleção e otimização de 

competências comportamentais decorrentes do envelhecimento, e de compensação das perdas 

inerentes ao mesmo processo. Assim, envelhecer com qualidade significa preservar o potencial 

individual para o desenvolvimento, respeitados os limites da plasticidade de cada um.

De uma forma geral, o PAAF parece ter proporcionado aos sujeitos elementos que 

asseguraram a manutenção ou melhora da capacidade funcional. Através das entrevistas, pôde- 

se perceber que mudanças em componentes qualitativos das AVD foram obtidos através de
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CONCLUSÕES8

Após a análise de todas as AVD investigadas, chegou-se às seguintes conclusões:
- o PAAF, ao longo de 12 meses, foi capaz de promover mais mudanças qualitativas do que 

quantitativas. Enquanto apenas duas das sete AVD investigadas sofreram aumento na 
velocidade de execução, para a grande maioria dos sujeitos, todas sofreram influências 

qualitativas do programa;
- as principais mudanças qualitativas percebidas foram: alterações na forma de 
realização/técnica do movimento, aumento na velocidade de execução da tarefa e adoção de 

medidas de segurança para realizar a tarefa;
- as tarefas que solicitaram dos sujeitos a capacidade motora agilidade melhoraram 
quantitativamente no período de 12 meses, fato comprovado pelas mudanças significativas na 

velocidade de execução das AVD sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa, 

calçar meias e pela tendência de melhora na AVD levantar-se do solo,

processos de seleção e otimização de competências comportamentais e também da 
compensação das perdas relacionadas ao processo de envelhecimento. Ao relatarem que 
aprenderam formas novas ou mais fáceis para realizar tarefas como levantar-se do solo, calçar 
meias ou subir degraus de ônibus, que conseguiram efetuar algumas atividades mais 
rapidamente, que passaram a perceber suas limitações e possibilidades, tomando mais 
cuidados na realização de algumas tarefas, mostraram mudanças relativas à forma de lidar com 
suas características físico-motoras e os desafios impostos pelo meio. Ser capaz de fazer, 
resgatar ou aprender atividades, ter recursos físicos para lidar com eventos desafíantes 
parecem ter levado os sujeitos a um aumento de sua auto-eficácia.

Sem dúvida, esses resultados vão ao encontro da filosofia do programa investigado, 
por ser ele um curso com características educacionais, com vistas à incorporação do auto- 
cuidado. Melhorar a qualidade dos movimentos realizados no cotidiano incluía um dos 

objetivos do PAAF e foi preocupação permanente dos sujeitos no decorrer do programa, fato 
evidenciado através das entrevistas. Assim, um programa de educação física com essas 
características parece levar o idoso a um aumento de sua auto-eficácia, que se faz através da 

compreensão do processo de envelhecimento e do constante estímulo à percepção de si, de 

seus limites e à adaptação às características do ser idoso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS9

Ao finalizar esse trabalho, reforçou-se ainda mais a necessidade que se tem de 

entender o envelhecimento e a velhice como processos singulares, dependentes de fatores 

múltiplos. Ao deparar com idosos fisicamente independentes, aptos para realizar as mais 

diversas tarefas do cotidiano, pôde-se perceber o preconceito que reside na maioria dos 

profissionais e pesquisadores que lidam com idosos e com os diversos temas relacionados ao 

envelhecimento.

A velhice, de uma forma geral, ainda é entendida por grande parte das pessoas como 

uma fase de degradação e perdas. As alterações decorrentes do processo de envelhecimento 

não são vistas como mudanças adaptativas, normais ao processo de desenvolvimento do ser 

humano, mas como acontecimentos que levarão o indivíduo a uma condição de incapacidade. 

Com base nos resultados obtidos nessa pesquisa, foi possível reforçar que, grande parte da 

população idosa é independente na realização das AVD, e tem condições de continuar 

desenvolvendo os mais diversos papéis na sociedade.

A criação de programas de educação física para idosos, que tenham como um de seus 

objetivos otimizar o desempenho de AVD se faz urgente. Além dos benefícios promovidos à 

sociedade, na medida em que estimulam o aumento da expectativa de vida ativa e a 

diminuição da morbidade, proporcionam o aumento da satisfação pessoal. E nessa fase de vida 

que se dá uma crescente importância à autonomia e à agência. Continuar tendo desempenhos 

efetivos e sentir-se um ser capaz de construir e produzir, sem dúvida, são elementos para 

promoção de uma velhice bem-sucedida.
Com base nas reflexões que surgiram no decorrer dessa pesquisa, sugere-se que 

outros trabalhos sobre os efeitos de programas de educação física sobre as AVD de idosos 

sejam realizados, no sentido de melhor entender a relação entre os diferentes tipos de 

programas e seu impacto sobre a qualidade de vida de idosos com diferentes características. 

Sobretudo, é importante que mais estudos com abordagens qualitativas sejam realizados, visto 

que entender a percepção que idosos atribuem a si e à qualidade de seu viver é fundamental

tarefas que solicitaram predominantemente as capacidades físicas força muscular e 

capacidade aeróbia e habilidades motoras manipulativas não apresentaram melhoras 
quantitativas.
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para que propostas de programas de educação física para essa população possam atingir cada 

vez mais uma perspectiva positiva de envelhecer.
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ANEXO I - Descrição da bateria de testes relacionados a atividades da vida diária (AVD).

Sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa

Objetivo: avaliar a capacidade do idoso para sentar-se, levantar-se e locomover-se com 

agilidade e equilíbrio, em situações da vida como por exemplo, entrar e sair do carro, sentar e 

levantar em bancos de ônibus, levantar-se rapidamente para atender a campainha.

Materiais: quadra ou sala ampla, cadeira (com braços) com acento possuindo 40 cm de altura 

em relação ao chão, fita métrica ou trena, dois cones, cronómetro e fita adesiva.

Procedimentos: posicionar a cadeira no solo e, 10 cm a sua frente demarcar um “X” com fita 

adesiva (a cadeira tende a se mover durante o teste). A partir de tal demarcação, colocar dois 

cones diagonalmente a cadeira: a uma distância de 4 metros para trás e 3 metros para os lados 

direito e esquerdo da mesma. O indivíduo inicia o teste sentado na cadeira, com os pés fora do 

chão. Ao sinal “Atenção! Já!”, o sujeito se levanta, move-se para a direita, circula o cone, 

retoma para a cadeira, senta-se e retira ambos os pés do chão. Sem hesitar, levanta-se

Caminhar/correr 800 metros

Objetivo: medir a capacidade do idoso locomover-se com eficiência para realizar atividades 

como ir ao mercado, fazer visitas a parentes e amigos, passear em parques.

Materiais: cronómetro, fita métrica ou trena, cones, pista ou quadra ( medindo, no mínimo, 50 
metros de comprimento).

Procedimentos: o avaliado deve caminhar e/ou correr uma distância de 800 metros no menor 

tempo possível. O percurso deve ser contruído de forma oval ou retangular, e suas margens 

devem ser delimitadas por cones. O início e o final do percurso devem ser demarcados com 

linhas no chão. O avaliado deve colocar-se em pé, atrás da linha que demarca o início do 

percurso e, ao sinal “Atenção! Já!”, iniciar a caminhada e/ou corrida até completar a distância 

determinada. O desempenho é medido em tempo (minutos e segundos necessários para a 

realização do percurso). O cronómetro deve ser acionado ao sinal “Atenção já!” e, 

interrompido quando o avaliado ultrapassar com ambos os pés a distância determinada.

Observações:

- certificar-se de que os indivíduos não ultrapassam as margens que delimitam o percurso;

- a superfície de realização do teste deve ser anti-derrapante, sem desníveis e bem iluminada.
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ANEXO I - Descrição da bateria de testes relacionados a atividades da vida diária (AVD) 
(continuação).

novamente, move-se para a esquerda, circula o cone e senta-se novamente, tirando ambos os 

pés do chão. Imediatamente, realiza um novo circuito (exatamente igual ao primeiro). Assim, 

o percurso consiste em contornar cada cone duas vezes, alternadamente para a direita, para a 

esquerda, para a direita e para a esquerda. Nos momentos em que o avaliado se levantar da 

cadeira, poderá utilizar-se de seus apoios. Iniciar o cronómetro no momento em que o 

indivíduo colocar os pés no chão, e pará-lo quando sentar-se pela quarta vez (sem o apoio dos 

pés). O avaliado deve ser instruído a realizar o percurso o mais rápido possível, e o tempo de 

realização do teste deve ser anotado em segundos. Devem ser realizadas duas tentativas, com 

60 segundos ou mais de intervalo entre cada uma, sendo considerada a melhor delas.

Observações:

- dar direções verbais durante o teste ( Para a esquerda!; Para a direita!), a fim de que o 

avaliado não se confunda;

- certificar-se de que o indivíduo realmente senta-se na cadeira e tira os pés do chão;

- reajustar a posição da cadeira durante o teste, caso se desloque da posição original;

- o avaliador deve posicionar-se centralmente e de frente para a cadeira;

- a superfície para realização do teste deve ser iluminada, anti-derrapante e sem desníveis;

- o avaliado pode correr e/ou andar durante a realização do teste.

e descer degraus, encontrados em ônibus,
Subir degraus

Objetivo: avaliar a capacidade do idoso subir 

banheiras e obstáculos em geral.

Materiais: quadra ou sala ampla, caixas (degraus) de madeira com encaixe, medindo 5 cm 

(dois degraus), 10 cm (três degraus) e 15 cm ( um degrau) de altura.

Procedimentos: partindo da posição em pé, o avaliado deve tentar subir a uma altura de 70 

cm. q teste deve ser iniciado com uma altura mínima de 10 cm, a qual será progressivamente 

elevada de 5 em 5 cm. Colocando-se de frente para o degrau, o avaliado deve subi-lo e descê- 

lo, impulsionando-se com a perna de preferência, e apoiando ambos os pés sobre o degrau 

quando subir. São permitidas três tentativas em cada altura, caso o avaliado não consiga
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Levantar-se do solo
Objetivo: medir a capacidade do idoso levantar-se do chão.

Materiais: sala ampla ou quadra, colchonete com 5 cm de espessura, cronómetro.

Procedimentos: posicionar o colchonete no chão e 40 cm a sua frente, demarcar uma linha de 

60 cm de comprimento.Estando no colchonete, em decúbito dorsal, com braços ao longo do 

corpo e pernas estendidas, o avaliado deverá, no menor tempo possível, levantar-se, de forma 

a assumir a posição em pé, com membros inferiores unidos e braços estendidos ao longo do

realizar o movimento corretamente. É considerada 

subir e descer eficazmente.

Observações:

- realizar o teste próximo a uma parede ou corrimão, para que caso perca o equilíbrio, o 
indivíduo apoie-se, evitando quedas;

- o avaliador deve posicionar-se lateralmente às caixas;

- o avaliado não pode saltar para descer do degrau.

ANEXO I - Descrição da bateria de testes relacionados a atividades da vida diária (AVD) 
(continuação).

a última altura que o sujeito conseguiu

Subir escadas

Objetivo: medir a capacidade do idoso subir escadas.

Materiais: escada com corrimão, com lance de 15 degraus (15 cm de altura e 28 cm de 

largura); cronómetro.

Procedimentos: partindo da posição em pé, ao pé da escada e, ao sinal “Atenção! Já!”, o 

avaliado deve subir o mais rápido possível uma escada com 15 degraus, podendo utilizar-se ou 

não de um corrimão. O sujeito deve realizar apenas uma tentativa, ocasião na qual será medido 

o tempo de subida. O cronómetro deve ser acionado no momento em que o idoso colocar o pé 

no primeiro degrau, e parado quando um dos pés alcançar o décimo quinto degrau. O avaliador 

deve posicionar-se no topo da escada.

Observações:

- pode-se subir os degraus caminhando e/ou correndo;

- um ou mais degraus podem ser transpostos com uma passada.
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ANEXO I- Descrição da bateria de testes relacionados a atividades da vida diária (AVD) 
(continuação).

Observações:

- o avaliado deve realizar o teste com a mão dominante;

- o uso de lentes corretivas para os olhos é permitido;

- durante o teste, o avaliador deve dar instruções verbais para a discagem dos números de 

telefone.

corpo, e posicionar-se na linha demarcada. Devem ser realizadas duas tentativas, com 

intervalo de 60 segundos ou mais entre cada uma. Será computado o tempo necessário para 

efetuar cada tentativa, e considerado o menor tempo. O cronómetro deve ser acionado ao sinal 

“Atenção! Já!”, e parado quando o sujeito transpuser a linha que demarca os 40 cm. 

Observações:

demarcar a posição do colchonete, pois tende a se deslocar durante o teste.

Habilidades manuais

Objetivo: medir a precisão com que o idoso realiza atividades de coordenação motora fina no 

cotidiano.

Materiais: painel retangular (60 cm de comprimento e 15 cm de altura), com 5 cm de bordas 

inferior e laterais, contendo uma fehadura, uma tomada, um soquete para encaixar lâmpada e 

um disco de telefone, dispostos horizontalmente, com uma distância de 10 cm entre cada 

objeto, e possuindo uma base perpendicular medindo 10 cm de largura; cronómetro, chave, 

plug e lâmpada.

Procedimentos: O painel deve ser pendurado em uma parede de superfície plana, a uma altura 

de 1,5 metros do solo (considerar a altura a partir da borda inferior do painel). Em pé, com os 

membros superiores ao longo do corpo, e posicionando-se ao centro do painel, ao sinal 

“Atenção! Já!”, o indivíduo deve realizar as seguintes tarefas: encaixar a chave na fechadura, 

encaixar o plug na tomada, desencaixar a lâmpada do soquete e discar o número 9 do telefone. 

Os objetos a serem encaixados no painel devem ficar na base do instrumento (localizada 

perpendicularmente a parede). O avaliado deve realizar duas tentativas seguidas, sendo o 

menor tempo de realização da tarefa considerado. O cronómetro deve ser parado quando o 

indivíduo terminar de discar o número 9 do telefone.
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ANEXO I - Descrição da bateria de testes relacionados a atividades da vida diária (AVD) 
(continuação).

Calçar meias

Objetivo: medir a capacidade do idoso calçar meias.

Materiais: cadeira sem braço, com acento possuindo 40 cm de altura em relação ao chão; meia 

de algodão.

Procedimentos: sentado em uma cadeira, o avaliado deverá, no menor tempo possível, calçar 

uma meia. Com os joelhos flexionados, pés apoiados no chão, braços ao longo do corpo, e a 

meia colocada sobre uma das coxas, ao sinal “Atenção! Já!”, o avaliado deverá colocar a meia 

o mais rápido possível, no pé de preferência. O cronómetro deve ser acionado ao sinal 

“Atenção! Já!”, e parado quando o indivíduo assumir posição inicial, só que agora com os 

braços repousando sobre as coxas. Devem ser realizadas duas tentativas, com intervalo de 60 

segundos ou mais entre cada uma, e considerado o menor tempo.

Observações:
- o avaliado poderá utilizar-se de diferentes formas para calçar a meia, desde que não levante 

da cadeira;

- certificar-se de que a meia foi calçada por completo.
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ANEXO II - Roteiro da entrevista sobre percepções de mudanças nas AVD,

1)

2)

3)

4)

formas novas para5) ou

6)

7)

Após o curso de educação física, você percebeu mudanças ou formas novas para 

realização da AVD caminhar?;

Após o curso de educação física, você percebeu mudanças ou formas novas para 

realização da AVD sentar e levantar-se de uma cadeira e locomover-se pela casa?;

Após o curso de educação física, você percebeu mudanças ou formas novas para 

realização da AVD subir degraus?;

Após o curso de educação física, você percebeu mudanças ou formas novas para 

realização da AVD subir escada?;

Após o curso de educação física, você percebeu mudanças 

realização da AVD levantar-se do solo?;

Após o curso de educação física, você percebeu mudanças ou formas novas para 

realização de atividades manuais?;

Após o curso de educação física, você percebeu mudanças ou formas novas para 

realização da AVD calçar meias?
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adequação a faixa

4. Faça qualquer comentário que julgue necessário (por favor, utilize-se do verso da folha).

1. Quanto ao entendimento dos testes, você o considera:

( ) muito fácil de entender

( ) fácil de entender

( ) difícil de entender

( ) muito difícil de entender

3. Você acredita que esses testes (apesar de algumas limitações) simulem AVD?

( ) Sim

( ) Não

( )Alguns.Quais?------------------------ -------------------------------------------------

2. Quanto à aplicabilidade dos testes (em termos de espaço, materiais e 

etária), você a considera:

( ) muito viável

( ) viável

( ) pouco viável

( ) inviável

ANEXO III - Questionário respondido por especialistas em Educação Física, Geriatria e 

Gerontologia para determinação da clareza de descrição dos testes, sua 

aplicabilidade e correlação com AVD,
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Al: avaliador A, no Io dia de medição 

A2: avaliador A, no 2o dia de medição 

B: avaliador B, no 2o dia de medição

ANEXO IV - Dados referentes à validação da bateria de testes relacionados a atividades da 
vida diária.

B 
341 
456 
395 
335 
424 
401 
444 
416 
520 
352 
499 
274 
401 
506 
445 
545 
458 
359 
266 
459 
223
312 
573 
330 
545 
274 
331 
385 
286 
412

A2
341 
456 
395 
335
424 
402 
443 
416 
521
353 
499 
274 
402
506 
445 
545 
457 
360
267 
458 
224 
312 
573
331 
545 
274 
332
385 
286 
413

Teste: caminhar 800 metros (segundos)

Al 
349 
461 
388 
346 
478 
406 
455 
427 
522 
337 
528 
271 
423 
511 
488 
541 
501 
366 
258 
444 
224 
330 
557 
358 
541 
271 
292 
420 
299 
392
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Al: avaliador A, no Io dia de medição 

A2: avaliador A, no 2o dia de medição 

B: avaliador B, no 2o dia de medição

ANEXO IV - Dados referentes à validação da bateria de testes relacionados a atividades da 

vida diária (continuação).

B
26,38 
31,25 
30,34 
27,47 
32,03 
29,07 
23,21 
32,06 
26,49 
32,08 
31,06 
32,47 
34,53 
25,52 
33,28 
27,82 
25,76 
26,51 
29,42 
25,40 
25,19 
29,93 
25,52 
33,89 
23,94 
29,70 
26,56 
28,90 
21,08 
28,97

26,57 
31,26 
30,35 
27,48 
32,09 
29,15 
23,11 
31,63 
26,61 
32,00 
31,18 
32,31 
34,53 
25,53 
33,22 
27,87 
25,56 
26,47 
29,37 
25,21 
25,09 
30,09 
25,53 
33,90 
23,97 
29,92 
26,45 
28,87 
21,08 
28,94

Teste: sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa (segundos) 

Al ~ 
26,69 
32,56 
30,54 
28,41 
32,52 
29,50 
23,88 
31,85 
27,47 
32,30 
30,28 
32,47 
34,88 
26,22 
33,62 
26,25 
24,59 
26,74 
30,23 
26,67 
24,40 
31,03 
26,22 
35,31 
24,43 
27,52 
27,26 
27,48 
21,41 
29,71
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Al: avaliador A, no Io dia de medição 
A2: avaliador A, no 2o dia de medição 
B Avaliador B, no 2o dia de medição

B
60
60
45
60
60
60
50
55
50
50
55
55
45
65
50
35
70
65
70
70
65
70
70
70
65
60
70
60
70
60

ANEXO IV - Dados referentes à validação da bateria de testes relacionados a atividades da 
vida diária (continuação}.

Teste: subir degraus (cm)

Al 
60 
60 
40 
60 
65 
60 
55 
55 
50 
50 
55 
55 
45 
60 
50 
35 
70 
65 
70 
70 
65 
70 
60 
70 
60 
55 
70 
60 
70 
55

60
60
45
60
60
60
50
55
50
50
55
55
45
65
50
35
70
65
70
70
65
70
70
70
65
60
70
60
70
60
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A1: avaliador A, no Io dia de medição 

A2: avaliador A, no 2o dia de medição 

B: avaliador B, no 2o dia de medição

ANEXO IV - Dados referentes à validação da bateria de testes relacionados a atividades da 

vida diária (continuaçãó).

B
3,30
4,38
3,84
3,53
3,50
5,52
4,49
4,40
5,97
4,10
4,68
5,27
4,49
5,85
4,65
5,43
3,26
3,25
2,88
3,35
3,31
5,64
3,07
4,03
3,58
2,21
3,79
1,98
4,47
3,31

3,34
4,30 
3,75 
3,44 
3,42 
5,52
4,47
4,45 
6,07
4,26 
4,73 
5,37 
4,52 
5,91
4,62 
5,38 
3,37 
3,28 
2,87
3,21
3,40
5,62
2,17
4,17
3,66 
2,20 
3,79 
1,93 
4,37
3,40

Teste: subir escada (segundos)

AI 
3,49 
4,77 
4,05 
3,82 
3,72 
5,85 
4,62 
4,02 
6,39 
4,37 
4,73 
5,15 
4,62 
5,84 
4,60 
6,14 
3,06 
3,67 
2,76 
3,20 
2,91 
4,00 
2,87 
4,60 
3,57 
2,19 
3,67 
1,98 
4,60 
2,91
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da bateria de testes relacionados a atividades da

Al: avaliador A, no Io dia de medição 

A2: avaliador A, no 2o dia de medição 

B: avaliador B, no 2o dia de medição

__ B
2,60
4,27
2,62
3,65
3,17
3,23
3,26
3,96
7,44
4,50
3,90
3,73
2,64
5,00
3,49
2,93
2,46
3,18
3,20
2,73
3,05
2,68
4,89
3,66
4,12
3,83
3,45
2,26
2,82
2,65

2,78 
4,08 
2,98 
3,68 
3,52 
3,12 
3,32 
3,91 
7,38 
4,74 
4,05 
3,71 
2,91 
5,17 
3,53 
3,09 
2,58 
3,33 
3,40 
2,91 
3,33 
2,74 
4,78 
3,97 
3,80 
3,56 
3,70 
2,43 
2,93 
2,78

ANEXO IV - Dados referentes à validação 

vida diária (continuação}.

Teste: levantar-se do solo (segundos)

Al 
2,54 
4,16 
2,68 
3,67 
3,63 
3,28 
3,73 
3,74 
6,80 
4,53 
3,93 
3,83 
2,69 
5,44 
4,09 
3,35 
2,54 
3,26 
3,13 
3,09 
3,07 
2,62 
4,65 
3,99 
4,25 
3,91 
3,59 
2,62 
3,18 
2,59
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Al: avaliador A, no Io dia de medição 

A2: avaliador A, no 2o dia de medição 

B: avaliador B, no 2o dia de medição

__ B
8,46 
8,01 
9,03 
8,21
7,59
7,49 
7,93 
8,82 
8,29
7,99
8,10
7,14 
11,09 
9,03
8,66
7,80
7,53
8,44
7,77
7,81
7,24
9,48
8,81
6,77
6,32
6,97
8,13
7,81 
8,01 
7,74

A2 
8,70 
8,25 
9,17 
8,40 
7,81 
7,58 
8,15 
9,03 
8,41 
8,07 
8,46 
7,30 
11,49 
9,16 
8,94 
7,85 
7,85 
8,61 
7,88 
7,95 
7,01 
9,32 
9,13 
6,77 
6,52 
7,24 
8,21 
7,92 
8,35 
7,91

Teste: habilidades manuais (segundos)

Al
9,49
8,40
8,76
9,87
7,36
7,01
8,04
9,50
9,40
7,73
10,34
7,54
10,81
9,32
7,57
6,90
7,53
8,96
7,57
7,81
6,69
10,34
9,38
7,98
7,06
8,05
8,82
7,36
7,60
8,09

ANEXO IV - Dados referentes á validação da bateria de testes relacionados a atividades da 

vida diária (continuação).
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Al: avaliador A, no Io dia de medição 

A2: avaliador A, no 2o dia de medição 

B: avaliador B, no 2o dia de medição

ANEXO IV - Dados referentes à validação da bateria de testes relacionados a atividades da 

vida diária (continuação).

B 
4,84 
6,96 
5,46 
6,69 
4,89 
8,18 
5,25 
6,77 
4,83 
9,80 
13,30 
6,49 
9,11 
7,91 
7,38 
7,07 
5,01 
5,82 
7,00 
4,93 
6,34 
8,02 
5,90 
9,65 
4,61 
6,36 
7,33 
8,02 
10,03 
6,16

Teste: calçar meias (segundos)

Al
5,21
7,90
5,64
6,91
4,61
8,11
7,66
7,72
4,48
8,85
14,45
8,79
9,09
8,22
7,47
7,90
4,43
5,37
7,15
4,81
5,97
8,00
7,22
9,22
3,93
7,14
9,40
9,56
7,53
6,46

5,14
7,27
5,70
6,78
4,92
8,43
5,41
7,18
4,96
9,95
13,22
6,59
9,26
7,98
7,44
7,15
5,09
5,98
7,27
5,14
6,00
8,34
5,67
10,26
4,64
6,73
7,54
8,36 
10,07 
63£
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Teste: caminhar 800 metros (segundos)

Início do PAAFSujeito

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

431
254
490
402
♦ *
354
277
368
589
350
438
239
427
548
424
468
449
464
286
462
483
467
378
532
401
450
481
419
489
492

Após 12 meses de 
PAAF
393
252
527
407
491
355
348
347
595
341
457
201
442
455
511
471
434
435
272
479
438
581
378
509
379
399
497
425
♦

467

ANEXO V - Dados referentes aos testes de AVD, coletados no início e após 12 meses de 

PAAF.

** não conseguiu efetuar o teste

* não realizou o teste
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Teste: sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa (segundos)

Sujeito Início do PAAF

ANEXO V - Dados referentes aos testes de AVD, coletados no início e após 12 meses de 

PAAF (continuação).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

34,34
25,45
28,59
25,86
35,82
28,30
25,35
27,32
39,17
28,75
33,38
22,32
30,09
30,21
29,61
27,38
36,04
32,13
23,44
27,21
28,93
29,94 
28,07 
31,57
34,72 
25,03 
30,60
29,24
34,48
32,67

Após 12 meses de 
PAAF 
25,89 
23,19 
29,76 
23,27 
30,82 
27,25 
23,51 
22,84 
33,38 
26,86 
30,82 
20,94 
24,40 
27,99 
28,99 
26,78 
29,27 
26,44 
21,98 
26,17 
27,19 
27,11 
27,64 
30,56 
28,75 
23,98 
28,20 
27,13 
32,02 
28,19

** não conseguiu efetuar o teste

* não realizou o teste
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Teste: subir degraus (cm)

Sujeito Início do PAAF

ANEXO V - Dados referentes aos testes de AVD, coletados no início e após 12 meses de 
PAAF (continuação}.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

60
70
65
70
65
55
70
70
40
55
40
70
60
60
50
55
50
55
70
60
60
55
55
40
50
60
45
60
40
45

Após 12 meses de 
PAAF 
70 
70 
65 
70 
70 
55 
70 
70 
50 
65 
55 
70 
60 
65 
45 
55 
60 
55 
70 
60 
70 
60 
55 
45 
60 
65 
55 
60 
40 
55

** não conseguiu efetuar o teste

* não realizou o teste
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Teste: subir escada (segundos)

Inicio do PAAFSujeito

ANEXO V - Dados referentes aos testes de AVD, coletados no início e após 12 meses de 
PAAF (continuação}.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3,09 
3,07 
3,81 
3,09 
5,20 
4,22 
2,62 
2,76 
6,22 
5,06 
5,33 
2,18 
4,37 
5,36 
6,13 
3,92 
6,10 
4,53 
2,48 
3,68 
3,54 
4,53 
4,48 
6,29 
4,97 
4,04 
6,44 
4,15 
6,77 
5,70

Após 12 meses de 
PAAF 
3,16 
2,69 
4,03 
3,06 
4,20 
3,50 
2,54 
2,86 
5,31 
3,74 
4,77 
1,95 
3,73 
4,79 
5,47 
4,39 
4,89 
4,04 
2,27 
3,66 
3,36 
4,51 
4,04 
5,29 
4,77 
3,41 
5,78 
4,49 
6,33 
4,66

** não conseguiu efetuar o teste

* não realizou o teste
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Teste: levantar-se do solo (segundos)

Início do PAAFSujeito

ANEXO V - Dados referentes aos testes de AVD, coletados no início e após 12 meses de 

PAAF (continuação).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3,40
2,46
4,98
2,93
2,68
4,28
2,95
3,93
9,80
2,97 
4,05
2,52
2,97
3,26
3,92
2,73
4,96
3,96
2,64 
3,00
3,02
4,32
3,86
3,65
4,56
2,93
4,34
3,60
4,68
4,80

Após 12 meses de 
PAAF 
2,50 
2,16 
4,82 
2,20 
1,79 
3,58 
2,19 
3,01 
5,71 
2,62 
3,70 
2,30 
2,58 
3,20 
3,98 
2,92 
4,08 
2,89 
2,33 
2,56 
2,82 
3,37 
3,83 
4,76 
3,19 
2,69 
4,39 
3,05 
4,70 
4,05

** não conseguiu efetuar o teste

* não realizou o teste
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Teste: habilidades manuais (segundos)

Sujeito Início do PAAF

ANEXO V - Dados referentes aos testes de AVD, coletados no início e após 12 meses de 

PAAF (continuação).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7,84 
8,30 
7,04 
8,16 
9,15 
7,43 
8,32 
8,58 
10,93 
6,98
8,67 
8,41 
9,43 
8,04 
7,04 
8,41 
9,33 
9,41 
6,90 
8,57
6,30 
7,22 
9,68 
8,06 
9,53 
7,95 
10,86 
11,05 
9,45 
9,76

Após 12 meses de 
PAAF 
7,65 
8,92 
8,09 
8,38 
10,28 
8,02 
7,41 
8,09 
12,90 
8,73 
12,43 
7,41 
9,12 
9,69 
8,60 
9,19 
8,69 
9,30 
7,11 
7,91 
7,13 
8,85 
8,98 
8,85 
10,94 
7,60 
10,93 
8,45 
10,86 
11,40

** não conseguiu efetuar o teste

* não realizou o teste
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Teste: calçar meias (em segundos)

Início do PAAFSujeito

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6,02
5,30
8,56
5,15
4,96 
11,03 
9,20
10,00

*
9,99

♦
♦

4,54
5,28
6,47
5,89
5,51
6,77

♦
9,86
7,54
6,34
6,04
8,12
8,01
6,39
8,87
6,48
6,98
15,84

ANEXO V - Dados referentes aos testes de AVD, coletados no início e após 12 meses de 

PAAF (continuação).

Após 12 meses de 
PAAF
3,36
7,07
6,39
4,43
4,67
10,98
7,48
5,82

*

6,18
7,90
6,33
4,11
3,38
6,91
5,50
5,84
4,38
3,76
5,65
3,83
4,70
4,16
5,87
4,83
4,42
5,84
4,29
7,63
7,96

♦♦ não conseguiu efetuar o teste

* não realizou o teste


