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APRESENTAÇÃO
O número de pessoas idosas na atualidade é maior que em qualquer outro
tempo da história. De acordo com o Estatuto do Idoso, no Brasil, idosos são
indivíduos com 60 anos ou mais (BRASIL, 2013). O país tem cerca de 13% da
população nessa faixa etária o que representa cerca de 28 milhões de pessoas de
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018).
Segundo Hayflick (1997) o processo de envelhecimento humano é gradual,
universal e irreversível, mas provoca discussões em torno de como e por que
envelhecemos, buscando premissas de querer viver mais, com qualidade de vida e
capacidade funcional.
Diante disso, apresentamos o e-book “Capacidade Funcional do Idoso:
proposta de avaliação e atividades”. Esse material foi produzido pela 9ª fase do
curso de Educação Física (bacharelado) da Universidade do Contestado, Campus
Mafra como fruto do trabalho da disciplina de TCC. Assim, os capítulos apresentam
variáveis de capacidade funcional e psicológica. Os capítulos são organizados na
seguinte estrutura: contextualização (o qual apresenta a conceituação da variável);
medidas e avaliação (apresenta formas de testagem da variável em questão) e
vamos para prática (sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas em
idosos para manutenção ou melhora da variável).
O capítulo 1 apresenta uma particularidade, é um trabalho de revisão de
literatura de um aluno com bolsa de Iniciação Científica CNPq. Nesse trabalho o
autor apresenta fatores de risco crônicas não transmissíveis. Ainda relata a
epidemiologia das principais patologias e a importância do estilo de vida saudável.
O capítulo 2 apresenta a importância de se manter ativo fisicamente no
envelhecimento. O capítulo 3 destaca os problemas dos desvios posturais e como o
profissional pode mensura-los. O capítulo 4 aborda a redução do processo cognitivo
no envelhecimento e questionário que poder ser utilizados para identificar suas
perdas.

Os capítulos seguintes apresentam variáveis de aptidão física. O capítulo 5 é
sobre flexibilidade, o 6 sobre composição corporal, o capítulo 7 aborda a força, o
capítulo 8 a agilidade e o capítulo 9 o equilíbrio.
Espero que esse e-book possa auxiliar os profissionais, tanto da educação
física, como da área da saúde a desenvolver intervenções para idosos podendo
mensurar e avaliar aspectos importantes para a qualidade de vida dessa população.
Daniel Rogério Petreça
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FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
Matheus Alves
Daniel Rogério Petreça
O número de idosos e a expectativa de vida têm crescido no mundo. Vivemos
uma transição demográfica que corresponde a uma diminuição do número de filhos
nas famílias e o aumento da faixa etária da população (OLIVEIRA, 2019). O
envelhecimento ativo é motivo de estudos em várias áreas do conhecimento e
essa busca é reflexo das mudanças demográficas nacionais ocorridas nos últimos
anos (CARDOSO et al., 2020). Estima-se que em 2050 existirão cerca de 66,5
milhões de idosos no Brasil, 4 vezes mais que em 2010 (ABREU, 2017). O
envelhecimento altera o padrão de vida bem como os tipos de doenças, sendo
característica dessa faixa etária as crônicas não-transmissíveis (FREITAS, 2017).
Com o aumento da população idosa, políticas públicas e populacionais
deverão ser implementadas de forma a enfrentar as questões associadas ao
envelhecimento populacional (OLIVEIRA, 2016). Essas, deverão atender as
necessidades dessa população sendo implementadas políticas para minimizar
efeitos deletérios do envelhecimento e que interferem no seu cotidiano, suas
relações sociais e capacidades físicas (CABRAL, 2015).
Contudo, o envelhecimento é o sucesso da humanidade, porém, ele traz
consigo possíveis problemas (SILVA, 2018). Perda da capacidade funcional e o
aparecimento de doenças são sinais comuns decorrentes da saúde fragilizada que
uma pessoa idosa pode adquirir com o passar da sua vida (SOUSA et al., 2018). A
incapacidade funcional trata-se de um processo de perda de valências importantes
para manter as tarefas cotidianas necessárias a uma vida autônoma (PEREIRA,
2017). A dependência funcional é um fator preocupante que acomete idosos, em
alguns casos, os tornando dependentes de auxílio para realizar tarefas básicas do
dia-a-dia bem como a incidências de doenças crônicas não-transmissíveis
(JIMÉNEZ; AGUILERA, 2016).
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Tarefas simples como caminhar é algo que pode ser uma tarefa difícil para
muitos idosos quando se chega nessa fase da vida (SANGLARD, 2018). Idosos
ficam suscetíveis a problemas articulares, impedindo uma mobilidade estável,
pois há um desgaste das articulações, os músculos não estão mais enrijecidos, há
perda da força muscular dificultando a caminhada (FREITAS, 2015). A vitalidade
advém do funcionamento integral de vários órgãos, especialmente àqueles que
compõem o sistema neurológico, musculoesquelético e cardiovascular, sendo esses
denegridos pela falta de estímulos vindos da atividade física assim como também do
trabalho motor por meio do estímulo cognitivo (FECHINE, 2015).
O declínio da capacidade funcional e as alterações decorrentes do processo
de envelhecimento geram perdas nas capacidades funcionais (MAZO et al., 2005).
Vários são os fatores que podem contribuir para o processo de envelhecimento,
mas, certamente grande parte desse declínio ocorre devido a um aumento da
inatividade física e de fatores de risco não especificamente às mudanças
ocasionadas pelo envelhecimento.
Um dos principais impactos negativos do envelhecimento populacional é o
aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (PIMENTA, 2015).
Doenças crônicas são caracterizadas pelo seu desenvolvimento ao longo da vida.
São responsáveis por cerca de 70% das mortes no mundo, caracterizadas por
doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, cânceres e diabetes (MALTA,
2017).
Uma ação do governo brasileiro para monitorar esses fatores em relação a
frequência e distribuição de fatores de riscos e doenças crônicas é a Vigilância de
fatores de risco e proteção para doenças crônicas (VIGITEL) (BRASIL, 2006). O
VIGITEL utiliza cadastros telefônicos residenciais para obter dados a partir de um
questionário. O método é prático, ágil para detecção na coleta com rapidez a um
custo baixo. É verificado tabagismo, excesso de peso, obesidade, consumo
alimentar, atividade física, consumo de bebidas alcoólicas, auto avaliação do estado
de saúde, prevenção de câncer e morbidade referida, sinais estes que tender a
necessitar de políticas públicas relacionadas a promoção da saúde e prevenção de
riscos (MALTA, 2015).
Dados do último VIGITEL demonstraram que houve um aumento cerca de
quase 3% no número de hipertensos e diabéticos. A pesquisa também registrou uma
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queda de 38% no número de fumantes em um espaço de tempo de 13 anos, mesmo
ainda estando 0,5% maior que em 2018, esse número tende a diminuir (BRASIL,
2019)
As doenças crônicas também estão ligadas aos anos de vida ajustado por
incapacidade, termo referente ao DALY. Esse método resulta em dados da
quantidade de anos de vida perdidos pelo indivíduo (MURRAY, 2015). Envolvendo
morte prematura (YLL) ou anos vividos com incapacidade (YLD), é o período em que
um indivíduo ou população vive até uma idade avançada sem doenças ou
incapacidades. (MURRAY, 2015). Morte prematura se dá pelos anos que o indivíduo
poderia ter vivido. Como pode exemplo, os indivíduos que possuem pelo menos 20
anos de expectativa de vida e acaba falecendo antes, esse intervalo que ocorre se
caracteriza pela morte prematura (KASSEBAUM 2016).
O termo "risco" é usado para definir a chance de uma pessoa sadia, exposta a
determinados fatores, ambientais ou hereditários, desenvolver uma doença. Os
fatores associados ao aumento do risco de se desenvolver uma doença são
chamados fatores de risco (INCA, 2018) sendo eles, modificáveis e não
modificáveis. Alguns podem ser revertidos e outros que se relacionam a carga
genética, sexo ou idade (SOUSA RODRIGUES, 2017). Há vários fatores de risco
para doenças crônicas não-transmissíveis, sendo os principais: tabagismo,
hipertensão, consumo de bebidas alcoólicas, diabetes, excesso de peso e
inatividade física (MALTA, 2015).
Hipertensão Arterial
Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por
elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg (MALACHAIS et
al., 2016). Um indivíduo caracterizado com a pressão normalmente apresenta um
nível de 120/80mmHg (MALACHAIS et al., 2016). Quando se trata de uma pessoa
com hipertensão, o nível de mmHg está acima do valor base em um valor igual ou
acima de 140/90mmHg associados a problemas funcionais estruturais que vem a
ocorrer por conta dos fatores de risco listados acima (MALACHAIS et al., 2016).
A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) estima que cerca de 600
milhões de pessoas tenham hipertensão arterial. A incidência da hipertensão arterial
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está aumentando. Fato este devido a questões mercadológicas e de mídia social
relacionada a alimentação. Temos uma prevalência alta de má alimentação,
consumo elevado de alimentos industrializados adicionados de sódio e corantes
entre outros produtos para conservação, bioquimicamente relacionados com o
aumento da pressão arterial (LABRADA, 2019).
Os dados de pessoas que tem ou estão propensas a ter hipertensão são
alarmantes, os estadunidenses apresentam 45% das mortes relacionadas com
hipertensão arterial. No Brasil por exemplo, 36 milhões sofrem desse mal, 60%
destes, são idosos relacionados a fragilidade da idade, mas ainda sim
acompanhados de uma má alimentação (AMARAL, 2017). Com o aumento da
esperança média de vida, a prevalência destas doenças é cada vez mais uma
realidade (AFONSO, 2019).
Diabetes
O diabetes pode ser classificado em 5 categorias gerais. É uma condição
metabólica caracterizada como uma doença que resulta no aumento da glicose
sanguínea através da insuficiência ou má absorção da insulina, hormônio que
garante a regulação da glicose e produção de energia em partes no organismo
(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION et al., 2018).
Com relação a prevalência, cerca de 8,8% da população mundial tem
diabetes, em uma projeção de aumento em 2040 para até 10,4% número
equivalente a mais de 640 milhões de pessoas no mundo, sendo assim um enorme
problema de saúde que precisa de cuidados (ALENCAR, 2019).
Os dois tipos de diabetes mais conhecidos e adquiridos são diabetes tipo 1,
que se trata da destruição autoimune das células pancreáticas causando a
deficiência de insulina e diabetes tipo 2 que se caracteriza pela resistência ou a falta
de produção de insulina no organismo. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 são doenças
heterogêneas

onde

a

progressão

de

uma

para

a

outra

pode

variar

consideravelmente. Sendo assim a classificação do tipo de diabetes que o indivíduo
apresenta é importante para se definir o tipo de tratamento utilizado com relação aos
métodos específicos (SANTOS, 2019).
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Diversos fatores podem influenciar a qualidade de vida desses indivíduos,
dentre eles, dietas hipercalóricas, obesidade, sedentarismo são situações que
podem ocasionar ou agravar a situação de pessoas diabéticas (SANTOS, 2019). A
atividade física através da mudança do estilo de vida é uma excelente forma de
amenizar a situação para que exista uma melhora metabólica do indivíduo e uma
melhoria nos riscos relacionados a incapacidade que o diabetes causa (SILVEIRA,
2016).
Fumo
O tabagismo classificado como uma doença epidêmica, se trata de um
comportamento multifatorial em relação a uma dependência química e psicológica
de nicotina. Estima-se que 1,3 bilhão de pessoas no mundo e 225 milhões de
pessoas no Brasil são fumantes (PAIVA, 2017). Isso acarreta maior impacto em
patologias como tuberculose, infarto, doenças arteriais, cânceres, problemas
respiratórios e problemas infecciosos por conta da liberação de milhares de
substâncias dentro do organismo inflamando o pulmão e encaminhando-se para o
organismo (TORRES, 2016). Assim, combater o tabagismo é complexo pois há uma
dependência química.
Fumantes com idade superior a 50 anos apresentam maior dependência a
nicotina, fumam há mais tempo e um maior número de cigarros, acarretando
problemas de saúde, tendo maior dificuldade em parar de fumar, pois grandes
partes dos idosos fumantes iniciaram o hábito de fumar na juventude e rapidamente
se tornam dependentes da nicotina, dificultando o abandono do hábito (RIBEIRO et
al, 2017).
Dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) revelam que, em 2018, 9,3%
dos brasileiros afirmaram ter o hábito de fumar. Em 2006, ano da primeira edição da
pesquisa, esse índice era de 15,6% (BRASIL, 2019).
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Alimentação Insalubre
Hábitos alimentares estão diretamente ligados com a ingestão de alimentos
necessários para a sobrevivência do ser humano a partir dos nutrientes fornecidos
(OLIVEIRA et al., 2020). A má alimentação é um dos principais fatores de risco
relacionados à carga global de doenças no mundo. No Brasil, em 2015, ela foi o
fator de risco que mais contribuiu para os anos de vida perdidos, sendo superior,
inclusive, ao uso de álcool, drogas, tabagismo e inatividade física (MALTA et al.,
2017).
É necessário reeducar-se para melhorar a alimentação evitando problemas no
futuro que possam surgir a partir de uma má alimentação e assim contribuir para um
mundo melhor e mais saudável a partir dos bons atos (BOOG, 2008).
O Índice de Alimentação Saudável (IES) é uma medida resumida da
qualidade da dieta, com base em uma escala de 100 pontos, a pontuação está
correlacionada com uma ampla gama de nutrientes no sangue; as relações mais
fortes são com os biomarcadores da ingestão de frutas e vegetais (WEISTEIN,
2004). A classificação as dietas em boa qualidade (boa qualidade: superior a 100
pontos), precisando melhorar (precisando melhorar: 71-100 pontos) e má qualidade
(má qualidade: inferior a 71 pontos) (MOTA et al., 2008).
Diferentes estudos relatam que o consumo alimentar de idosos é marcado
pela elevada ingestão de alimentos fontes de gordura e açúcares e menor consumo
de frutas e verduras, a manutenção de um consumo alimentar balanceado, com a
presença de alimentos como frutas, verduras, legumes e baixo consumo de frituras e
gorduras minimiza o desenvolvimento de doenças cardiovasculares pelos idosos
(SOUZA, 2016).
Inatividade Física
São inúmeros os benefícios da atividade física para o ser humano. Podem
resultar melhoras no organismo e bem-estar mental como reduzir doenças
cardiovasculares diabetes, câncer, depressão entre outras morbidades (PIERCY,
2018). Porém muitas pessoas não praticam o mínimo essencial para ter uma vida
mais saudável (BUENO, 2016).
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Segundo a Organização Mundial da Saúde o mínimo essencial de atividade
física a ser realizado é de 150 minutos semanais de atividade leva ou moderada ou
pelo menos 75 minutos de atividade física em uma intensidade mais elevada (OMS,
2010). Pesquisas mostram que cerca de 1,9 bilhões de pessoas correm riscos de
desenvolver doenças por conta da inatividade física (BUENO, 2016). Há uma
pandemia da inatividade física e esse fator ameaça à saúde global.
O baixo nível de atividade física é um problema de saúde em todo mundo, e
quando feita de forma correta é essencial para a nossa sobrevivência (ZHAO, 2020).
Em um estudo realizado nos Estados Unidos, foi identificado que adultos praticantes
de atividades aeróbicas e de fortalecimento muscular, têm maior propensão a ter um
risco menor de morte em comparação àqueles que não praticam (ZHAO, 2020).
Estudos apontam que a prevalência de inatividade física se encontra elevada
também entre idosos brasileiros (ALVES, 2010), assim como um levantamento
realizado pelo Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde e da
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, por meio do sistema VIGITEL
(Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico), demonstrou que a frequência de adultos que praticam atividade física no
tempo livre é modesta em todas as cidades estudadas, como em São Paulo que
atingiu apenas 28%. Entre as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos a
prevalência de atividade física no tempo livre foi de 27,5% para homens e 18,9%
para mulheres (VIGITEL, 2017).
Estima-se que a carga global mediana de mortalidade prematura evitada pela
atividade física seja de 15,0%, equivalendo a 3,9 milhões de mortes anualmente, um
fato a ser observado quando se trata em aumentar o número de ativos no mundo
(STRAIN, 2020).
Obesidade
A obesidade é considerada um grande problema de saúde pública. A
obesidade é fator de risco para uma série de doenças. O obeso tem mais propensão
a desenvolver problemas como hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes tipo
2,

entre

outras

(SBEM,

2010).

A

prevalência

de

sobrepeso

aumentou

significativamente nas últimas três décadas e com isso as preocupações com os
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riscos à saúde associados à obesidade também vem aumentando (STENHOLM,
2017).
Xie et al. (2020) verificaram que mudanças no peso corporal entre a idade
adulta e a meia-idade podem ter consequências importantes para o risco de morte
prematura de uma pessoa. Segundo os autores, foi estimado que 12,4% das mortes
prematuras nos Estados Unidos podem ser atribuídas a um índice de massa
corporal (IMC) mais alto em qualquer ponto entre o início e a metade da idade
adulta. Ainda, estima-se que 3,2% de mortes prematuras poderiam ter sido evitadas
se aqueles que com IMC elevado tivessem perdido peso na meia-idade.
O IMC é uma ferramenta utilizada em estudos epidemiológicos para
diagnosticar estado nutricional. Ele é calculado dividindo o peso corporal pela altura
(em metros) ao quadrado. Valores entre 18,5 e 24,9 kg/m² são considerados
normais, entre 25 a 29, 9 kg/m² como sobrepeso e acima de 30 kg/m² como
“obesidade”.
Dados do VIGITEL (2019), demonstraram que a frequência de excesso de
peso foi de 55,7%, sendo ligeiramente maior entre homens (57,8%) do que entre
mulheres (53,9%). Para pessoas acima de 55 anos a média subiu para 61,85%.
Para a obesidade, a frequência de adultos foi de 19,8%, sendo ligeiramente maior
entre as mulheres (20,7%) do que entre os homens (18,7%). Em pessoas acima de
55 anos a média foi de 23,05%.
Segundo Wharton et al. (2020) há 5 etapas fundamentais no cuidado de
pessoas que vivem com obesidade:
1. Reconhecer a obesidade como uma doença crônica a fim de oferecer
conselhos e ajudar a tratar essa doença de maneira imparcial.
2. Avaliação da obesidade usando medidas apropriadas e identificando as
causas, complicações e barreiras para o tratamento da obesidade.
3. Discutir as principais opções de tratamento (terapia nutricional médica e
atividade física) e terapias alternativas que podem ser necessárias,
incluindo intervenções psicológicas, farmacológicas e cirúrgicas.
4. Pactuar com a pessoa que vive com obesidade quanto aos objetivos da
terapia, focando principalmente no valor que a pessoa retém das
intervenções baseadas na saúde.

15
Capacidade funcional do idoso : proposta de avaliação e atividades (ISBN: 978-65-991601-8-9)

5. Envolver os profissionais de saúde com a pessoa com obesidade no
acompanhamento e reavaliações contínuas. Ainda incentivar à defesa de
direitos para melhorar o atendimento a essa doença crônica.
Benefícios do estilo de vida saudável
O estilo de vida saudável pode ser decisivo para uma vida com mais
qualidade de vida e autonomia. Estudos têm evidenciado o papel do estilo de vida
na longevidade (LI et al., 2018; ZHU et al., 2019).
Estudo realizado nos Estados Unidos tinha como objetivo de estimar o
impacto dos fatores de estilo de vida na mortalidade prematura e na expectativa de
vida. Foram utilizados dados do Nurses 'Health Study (1980–2014; n = 78 865) e do
Health Professionals Follow-up Study (1986–2014, n = 44 354). Foi definido 5 fatores
de estilo de vida: nunca fumar, ter índice de massa corporal de 18,5 a 24,9 kg/m²,
realizar mais de 30 minutos de atividade física moderada a vigorosa, ingerir bebidas
alcóolicas com moderação e ter uma dieta de qualidade. Foi acompanhado 34 anos.
Ao estimar a expectativa de vida aos 50 anos para aqueles que não adotaram os
fatores de estilo de vida supracitado foi de 29,0 anos para mulheres e 25,5 anos
para homens. Em contraponto, para aqueles que adotaram todos os 5 fatores foi
observado uma expectativa de vida aos 50 anos de 43,1 anos para mulheres e 37,6
anos para homens. Ou seja, a adoção de um estilo de vida saudável pode reduzir
substancialmente a mortalidade prematura e prolongar a expectativa de vida em
adultos norte-americanos (LI et al., 2018).
A adesão a um estilo de vida saudável está associada a riscos
substancialmente menores de mortalidade por todas as causas, doenças
cardiovasculares e câncer. No estudo de Zho et al. (2019) realizado com chineses,
eles avaliaram uma combinação de fatores de estilo de vida saudáveis e vários
desfechos de morte em adultos. O estudo incluir incluiu 487.198 adultos com idades
entre 30-79 anos do China Kadoorie Biobank sem doenças cardíacas, derrame e
câncer no início do estudo. Foram definidos cinco fatores de estilo de vida saudável:
nunca fumar ou ter parado de fumar sem motivo de doenças; consumo não diário ou
consumo moderado de bebidas alcoólicas; atividade física habitual; alimentação rica
em vegetais, frutas, legumes e peixes, e limitada em carnes vermelhas; ter IMC
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entre 18,5 a 27,9 kg/m² e perímetro de cintura menor que 90 cm para homens e 85
para mulheres. O acompanhamento médio foi de 10,2 anos, sendo documentados
37.845 mortes. Teoricamente, 38,5% de todas as causas de mortalidade foram
atribuídas à não adesão a um estilo de vida saudável, e as proporções de mortes
evitáveis por meio de modificação do estilo de vida variaram de 26,9 a 47,9% para
mortalidade por causa específica. Em conclusão a promoção de um estilo de vida
saudável pode reduzir consideravelmente a carga de doenças não transmissíveis.
Diante de todas as evidências supracitadas, nota-se a importância do controle
de fatores de risco para evitar doenças crônicas não-transmissíveis com ações
simples de cuidado de variáveis metabólicas e de estilo de vida saudável. Esses
fatores, podem reduzir a incidências dessas doenças e aumentar a qualidade de
vida da população idosa.
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSOS
Ana Tereza Moro
Beatriz Helena Pitol Seidel
CONTEXTUALIZAÇÃO
A prevalência de inatividade física (IF) é alta no mundo inteiro; sendo
verificada em adolescentes (81%), em adultos (23,3%) (SALLIS et al., 2016) e em
idosos (47%) (HALLAL et al., 2012). Estudo realizado por Hallal et al. (2012) ao
analisarem dados sobre a prevalência de inatividade física em 122 países,
afirmaram que 31% da população mundial na idade de 15 anos ou mais não
atingiam as recomendações de atividade física (AF) para a saúde. Além da
inatividade física, os autores destacam que o comportamento sedentário tem sido
descrito como um importante fator de risco para a saúde, estimando-se que 41,5%
da população mundial tem comportamento sedentário, equivalente a quatro horas ou
mais por dia (HALLAL et al., 2012).
De acordo com dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção Para
Doenças Crônicas, por Inquérito Telefônico realizado pelo Ministério da Saúde do
Brasil nas capitais e no Distrito Federal, a população brasileira tem se demonstrado
menos ativa com o decorrer do envelhecimento (BRASIL, 2018). A porcentagem de
insuficientemente ativos, ou seja, que não atingem as recomendações de atividade
física, entre 55 a 64 anos foi de 51,2%, e com mais de 65 anos 69,2%. A IF é um
fator de agravo a saúde que, associada aos hábitos de vida, pode influenciar
diretamente na qualidade de vida dos idosos (FREITAS et al., 2020). Nesse sentido,
visando a melhoria da qualidade de vida e saúde desse público específico, a
Organização Mundial da Saúde (2006) reconhece a prática de atividades físicas
como um relevante meio de promoção da saúde e redução dos fatores de risco.
Segundo Caspersen, Powell e Christenson (1985) a atividade física pode ser
definida como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética
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que resulte em gasto energético acima dos níveis de repouso. Ela apresenta
inúmeros benefícios proporcionadas para a qualidade de vida do idoso (OLIVEIRA,
2011). De acordo com Matsudo et al. (2001) as atividades mais populares dentre os
idosos geralmente são de menor intensidade, como: caminhada, jardinagem,
atividades aeróbicas de baixo impacto. No que se percebe por Lopes et al. (2014), o
centro de interesse em relação às atividades realizadas na vida diária de longevas
ativas são de intensidade moderada, já em relação às atividades realizadas pelas
idosas longevas inativas são de baixa intensidade, como: palestras, passear, viajar,
pintar, bordar, fazer crochê e tricô e jogos de canastra.
Como afirma Santos et al. (2009) o envelhecimento é um processo complexo
que envolve muitos fatores que interagem entre si, fatores: moleculares, celulares,
sistêmicos, comportamentais, cognitivos e sociais. Este processo depende, não
apenas na nossa condição genética, mas sobretudo dos hábitos que temos ao longo
da vida (FERREIRA et al., 2012). Cabe ressaltar que certas alterações decorrentes
do processo do envelhecimento podem ter seus efeitos minimizados pela prática de
um estilo de vida mais ativo (BRASIL, 2006). Pois nascer, crescer, e envelhecer são
processos naturais que se evidenciam com o tempo, entretanto, como acontecem
vai depender do histórico de vida aliado as potencialidades genéticas de cada um
(FERREIRA et al., 2012).
De acordo com Petreça (2009, p. 28) “vários são os fatores que podem
contribuir para o processo de envelhecimento, mas certamente grande parte desse
declínio ocorre devido a um aumento da inatividade física e não especificamente as
mudanças ocasionadas pelo envelhecimento”. Nesse sentido, Ramos (2003), acerca
dos “fatores determinantes do envelhecimento saudável em idosos” considera que
qualquer pessoa que chegue a velhice não necessariamente isenta de alguma
morbidade, mas que participa ativamente da sociedade e tem sua capacidade
funcional íntegra deve ser considerada um idoso saldável.
A capacidade funcional, conforme Gordilho (2000), decorre em manter
habilidades físicas e mentais, que são necessárias para uma vida independente e
autônoma. Podendo ser avaliada sob dois aspectos: atividades básicas da vida
diária (ABVD) e as atividades instrumentais da vida diária (AIVD). São ABVD
aquelas ligadas ao autocuidado, tais como: banhar-se, vestir-se, alimentar-se. Já as
AIVD são aquelas relacionadas às ações mais complexas, como: a interação ao
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meio social, fazer compras, usar o telefone, dirigir e usar meios de transporte
coletivo.
No estudo realizado por Brito et al. (2016), ao analisar a incapacidade
funcional e sua associação com condições de saúde e prática regular de AF, relatam
que idosos não praticantes de AF apresentaram mais prevalência de incapacidade
funcional e Doenças Crônicas Não Transmissíveis em relação a aqueles que
praticam ou praticaram AF. Tornando visível a IF como um agravo à capacidade
funcional e a saúde na vida do idoso. Em outro estudo realizado por Lopes et al.
(2014) o qual teve como amostra idosas longevas (faixa etária de 80 ou mais anos
de idade), os autores relatam que aquelas são mais ativas fisicamente consideramse mais independentes nos requisitos de AIVD e ABVD. Ainda os autores
evidenciam que as longevas por meio da AF mantem seus hábitos de autocuidado,
relatado pelas participantes que o bem-estar é causado pelas atividades,
considerando a AF como um remédio (LOPES et al., 2014).
Além de diminuir os riscos de muitas doenças e problemas de saúde, os
exercícios físicos também podem diminuir a taxa de gordura corporal e aumentando
a força muscular. Idosos com boa aptidão física conseguem desempenhar as
atividades básicas da vida diária não dependendo de outras pessoas. Os benefícios
dos exercícios físicos para pessoas idosas são tanto físicos, sociais quanto
psicológicos (CIVINSKI; MONTIBELLER; BRAZ, 2011).
Assim torna-se importante medir o nível de atividade física em idosos para
verificar a presença desse comportamento nas ações da vida diária.
Dentre os testes para medir o nível de atividade física, como instrumentos
pode-se utilizar acelerômetros (monitores de movimento), pedômetros (contadores
de passo) e questionários.
Em um estudo realizado por Saint et al. (2020) a recomendação de passos
diários para idosos saudáveis, com idade entre 60 e 80 anos, é de 6.000 e 8.500
passos por dia. Já para idosos com a presença de doenças crônicas, entre 3.500 e
5.000 passos dia. Aqueles que realizaram menos de quatro mil passos por dia
tiveram maiores taxas de mortalidade; aqueles que realizaram oito mil a doze mil
passos tiveram as menores taxas de mortalidade.
Além do pedômetro, uma forma mais acessível de mensurar o nível de AF é o
uso de questionários. Um exemplo é o Questionário Internacional de Atividade Física
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(IPAQ) adaptado para idosos, o qual avalia a AF em quatro domínios: trabalho, meio
de transporte, tarefas domésticas, atividades de recreação, esporte ou exercício
físico e de lazer. Conforme Mazo e Benedetti (2010) há um quinto requisito, o qual
avalia o comportamento sedentário, verificando o tempo que o idoso permanece
sentado.
MEDIR E AVALIAR
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ)
O IPAQ adaptado para idosos é um instrumento internacional, com validade
para a população idosa brasileira, de fácil aplicação, baixo custo financeiro, que
atinge grandes grupos populacionais, método não invasivo, entre outras vantagens”
(MAZO; BENEDETTI, 2010).
O IPAQ adaptado para idosos é composto por 5 domínios e 15 questões;
“Estas 15 questões são dispostas em 5 domínios para avaliar a AF dos idosos. O
domínio 1: composto por quatro questões relacionadas a atividades físicas no
trabalho; o domínio 2: contempla três questões relacionadas a atividades físicas
como meio de transporte; domínio 3: atividades físicas em casa: tarefas domésticas
e família; domínio 4: atividades físicas de recreação, esporte, exercício físico e de
lazer e o domínio 5: tempo gasto sentado. Todos estes domínios devem seguir as
recomendações de aplicação, tanto para os idosos quanto para os entrevistadores”
(MAZO; BENEDETTI, 2010). Este questionário é aplicado em forma de entrevista
devido ao baixo nível de escolaridade dos idosos; no modelo longo, pela melhor
discriminação nas AF em cada domínio; referente a uma semana normal, auxiliando
no recordatório durante os turnos (manhã, tarde e noite); e com detalhamento sobre
a intensidade leve, moderada e vigorosa. O treinamento dos entrevistadores é
fundamental. O relatório do IPAQ adaptado entregue ao idoso deve ser em minutos
por semana e usar a classificação de “ativos” (>= 150 min/sem).
Torquato et al. (2016) diz que os idosos são orientados a responder o
questionário com base em uma semana habitual e as respostas deve ser disposta
em dias e em horas. Assim, recomenda-se que no relatório entregue ao idoso seja
apresentado o resultado do IPAQ em minutos por semana, por considerar que este é
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um critério baseado em recomendações atuais de limiares de atividades físicas que
resultam em benefícios para a saúde, classificando como “ativos” os indivíduos que
praticam, pelo menos, 150 minutos por semana (min/sem) de atividade física, no
mínimo moderada (MAZO; BENEDETTI, 2010). Zaitune et al. (2007), sugerem que
utilizar-se apenas do domínio lazer do IPAQ (versão longa) para verificar os níveis
de atividade física, pode ser uma boa estratégia na avaliação de idosos, pois os
mesmos, normalmente, não estão mais inseridos em atividade ocupacionais e as
atividades de lazer são pontuais e de fácil identificação na avaliação pelo
questionário.
Segue abaixo o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ):
Questionário Internacional de Atividade Física para idosos– IPAQ
(MAZO; BENEDETTI, 2010)
Forma longa, semana usual /normal
As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade
física em uma semana normal/habitual
Para responder às questões lembre-se que:
 atividades físicas vigorosas são aquelas que precisam de um grande esforço
físico e que fazem respirar muito mais forte que o normal.
 atividades físicas moderadas são aquelas que precisam de algum esforço
físico e que fazem respirar um pouco mais forte que o normal.
 atividades físicas leves são aquelas em que o esforço físico é normal,
fazendo com que a respiração seja normal
 DAS QUESTÕES 1B a 4C O QUADRO ABAIXO DEVERÁ ESTAR
DISPONÍVEL PARA PREENCHIMENTO
Tempo horas/Min.
Tempo horas/Min.
Dia da semana
Dia da semana
manhã tarde noite
manhã tarde noite
2ª-feira
6ª-feira
3ª-feira

Sábado

4ª-feira

Domingo

5ª-feira

XXXXXX
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DOMÍNIO 1 – ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO:
Este domínio inclui as atividades que você faz no seu trabalho remunerado ou
voluntário, e as atividades na universidade, faculdade ou escola (trabalho
intelectual). Não incluir as tarefas domésticas, cuidar do jardim e da casa ou tomar
conta da sua família. Estas serão incluídas no Domínio 3.
1a. Atualmente você tem ocupação remunerada ou faz trabalho voluntário fora de
sua casa?
( ) Sim ( ) Não – Caso você responda não, Vá para o Domínio 2: transporte
As próximas questões relacionam-se com toda a atividade física que você faz em
uma semana normal/habitual, como parte do seu trabalho remunerado ou
voluntário. Não inclua o transporte para o trabalho. Pense apenas naquelas
atividades que durem pelo menos 10 minutos contínuos dentro de seu trabalho:
1b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal
você realiza atividades VIGOROS AS como: trabalho de construção pesada,
levantar e transportar objetos pesados, cortar lenha, serrar madeira, cortar grama,
pintar casa, cavar valas ou buracos, subir escadas como parte do seu trabalho
remunerado ou voluntário, por pelo menos 10 MINUTOS CONTÍNUOS?
_____ horas ______min. _____dias por semana, ( ) Nenhum. Vá para a questão
1c.
1c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal
você realiza atividades MODERADAS, como: levantar e transportar pequenos
objetos, lavar roupas com as mãos, limpar vidros, varrer ou limpar o chão,
carregar crianças no colo, como parte do seu trabalho remunerado ou
voluntário, por pelo menos 10 MINUTOS CONTÍNUOS?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão
1d.
1d. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal
você CAMINHA, NO S EU TRABALHO remunerado ou voluntário por pelo
menos 10 MINUTOS CONTÍNUOS? Por favor, não inclua o caminhar como
forma de transporte para ir ou voltar do trabalho ou do local que você é voluntário.
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a Domínio 2
Transporte.
DOMÍNIO 2 – ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE
Estas questões se referem à forma normal como você se desloca de um lugar
para outro, incluindo seu grupo de convivência para idosos, igreja, supermercado,
trabalho, cinema, lojas e outros.
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2a. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal
você ANDA DE ÔNIBUS E CARRO/MOTO?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 2b.
Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro
em uma semana normal.
2b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal
você ANDA DE BICICLETA para ir de um lugar para outro por pelo menos 10
minutos contínuos? (Não inclua o pedalar por lazer ou exercício)
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão
2d.
2c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal
você CAMINHA para ir de um lugar para outro, como: ir ao grupo de convivência
para idosos, igreja, supermercado, médico, banco, visita a amigo, vizinho e parentes
por pelo menos 10 minutos contínuos?
(NÃO INCLUA as Caminhadas por Lazer ou Exercício Físico)
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para o Domínio 3.
DOMÍNIO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA OU APARTAMENTO: TRABALHO,
TAREFAS DOMÉSTICAS E CUIDAR DA FAMÍLIA
Esta parte inclui as atividades físicas que você faz em uma semana
normal/habitual dentro e ao redor da sua casa ou apartamento. Por exemplo:
trabalho doméstico, cuidar do jardim, cuidar do quintal, trabalho de manutenção da
casa e para cuidar da sua família. Novamente pense somente naquelas atividades
físicas com duração por pelo menos 10 minutos contínuos.
3a. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal
você faz Atividades Físicas VIGOROSAS AO REDOR DE SUA CASA OU
APARTAMENTO (QUINTAL OU JARDIM) como: carpir, cortar lenha, serrar
madeira, pintar casa, levantar e transportar objetos pesados, cortar grama, por pelo
menos 10
MINUTOS CONTÍNUOS?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão
3b.
3b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal
você faz atividades MODERADAS AO REDOR de sua casa ou apartamento
(jardim ou quintal) como: levantar e carregar pequenos objetos, limpar a garagem,
serviço de jardinagem em geral, por pelo menos 10 minutos contínuos?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 3c.
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3c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal
você faz atividades MODERADAS DENTRO da sua casa ou apartamento como:
carregar pesos leves, limpar vidros e/ou janelas, lavar roupas a mão, limpar
banheiro e o chão, por pelo menos 10 minutos contínuos?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para o Domínio 4.
DOMÍNIO 4 – ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO E
DE LAZER
Este domínio se refere às atividades físicas que você faz em uma semana normal/
habitual unicamente por recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente pense
somente nas atividades físicas que você faz por pelo menos 10 minutos
contínuos. Por favor não inclua atividades que você já tenha citado.
4a. Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente,
quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você
CAMINHA (exercício físico) no seu tempo livre por PELO MENOS 10 MINUTOS
CONTÍNUOS?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 4c.
4b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana
normal, você faz atividades VIGOROSAS no seu tempo livre como: correr,
nadar rápido, musculação, canoagem, remo, enfim, esportes em geral por pelo
menos 10 minutos contínuos?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 4d.
4c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal,
você faz atividades MODERADAS no seu tempo livre como: pedalar em ritmo
moderado, jogar voleibol recreativo, fazer hidroginástica, ginástica para a terceira
idade, dançar... pelo menos 10 minutos contínuos?
_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para o Domínio 5.
DOMÍNIO 5 – TEMPO GASTO SENTADO
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado em
diferentes locais como exemplo: em casa, no grupo de convivência para idosos,
no consultório médico e outros. Isso inclui o tempo sentado, enquanto descansa,
assiste a televisão, faz trabalhos manuais, visita amigos e parentes, faz leituras,
telefonemas e realiza as refeições. Não inclua o tempo gasto sentando
durante o transporte em ônibus, carro, trem e metrô.
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5a. Quanto tempo, no total, você gasta sentado durante UM DIA de semana
normal? UM DIA ______horas ____minutos
Tempo horas/Min
Dia da semana Um dia
Manhã tarde
noite

5b. Quanto tempo, no total, você gasta sentado durante UM DIA de final de
semana normal?
UM DIA ______horas ____minutos
Tempo horas/Min
Final da semana Um dia
Manhã tarde
noite

Pedômetro
Basicamente o princípio de funcionamento de um pedômetro consiste em
captar a oscilação do quadril gerada enquanto caminhamos e converte-la em
número de passos. Isso acontece muito bem quando a velocidade varia entre 88 e
100 metros; minuto (MATSUDO, 2010, p. 257).
A Figura 1 demonstra um modelo de pedômetro digital, marca OMRON
modelo HJ – 321, monitora a quantidade de passos e calcula a distância caminhada
de acordo com o comprimento do passo e número de passos. Possui visor digital,
pode ser colocado no bolso ou fixado em cintos ou cadarços e tem capacidade de
armazenamento dos últimos 7 dias das atividades.
Figura 1 – Pedômetro digital

Matsudo (2010) relata que os especialistas dessa área recomendam que os
indivíduos adultos deveriam realizar mais de 10.000 mil passos por dia, metas que
se associariam a ganhos de saúde. Esse valor seria maior em crianças e
adolescentes, assim como entre aqueles portadores de enfermidades crônicas, em
especial os que querem reduzir o peso corporal, e que precisariam alcançar 13.000
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mil passos por dia. Idosos e gestantes poderiam ter como meta perfazerem de 6.000
mil a 7.000 mil passos diários.
Sugere-se que a utilização do pedômetro deve ser feita estabelecendo uma
linha de base, preferencialmente do lado direito do corpo, próximo a cintura (crista
ilíaca) durante uma semana e mensurando diariamente o número de passos nos
dias úteis e nos finais de semana. Estes dados permitirão conhecer melhor o perfil
do indivíduo. O pedômetro deve ser colocado ao acordar, preso a roupa (calça ou
saia) e retirado ao banhar-se e ao dormir (MATSUDO, 2010, p. 257- 258).
Além desta primeira opção, o pedômetro pode ser utilizado por meio de
aplicativos baixados no aparelho celular. Podem ser instalados/baixados nas
plataformas digitais IOS e GOOGLE PLAY. Abaixo apresentamos um dos modelos
mais simples de se utilizar e fácil de ser encontrado nestas plataformas.
O aplicativo escolhido chama-se: Pedômetro - Contador de Passos,
classificado com 4,4 estrelas, cerca de 544 mil avaliações e com mais de 10.000.000
milhões de downloads. É fácil de utilizar, basta pressionar o botão de início, segurar
seu smartphone/celular e iniciar sua caminhada. O aplicativo irá registrar seus
passos automaticamente mesmo dentro do bolso, sacola ou mochila. Você poderá
acompanhar o número de passos realizados e outras informações, que são
informadas pelo pedômetro por meio de um gráfico. Segue em anexo a imagem do
referido aplicativo (Figura 2).
Figura 2 – Logo do aplicativo Pedómetro – Contador de Passos supracitado.
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VAMOS PARA A PRÁTICA
Seguindo estas orientações e com base nas informações apresentadas,
desenvolvemos um diário simples em forma de tabela para auxiliar os idosos na
prática de AF. O objetivo é acompanhar a atividade diária por meio dos passos
mensurados pelo aplicativo. A tabela deve ser preenchida da esquerda para a
direita. No topo deve conter o nome do idoso, sua idade e a data. Logo abaixo
deverá inserir o dia da semana (ex: segunda feira, terça feira...), a data (ex:
06/06/2020), quantos passos foram percorridos durante o dia e qual seu nível de
cansaço ou motivação; sendo possível ao final de cada dia ou semana colocar
observações de como se sentiu após a AF. O idoso poderá preencher o tópico de
como se sentiu ao decorrer da atividade (desmotivado, regular, bem ou ótimo),
marcando um X ou traço no emoji. O objetivo do diário é denotar ao menos 3 meses
de rotina de AF do idoso. O acompanhamento será realizado por meio do aplicativo.
Lembre-se de preencher os dados todos os dias. Segue abaixo o quadro para
preenchimento dos dados (Quadro 1).
Quadro 1 – Diário de rotina para a atividade física.

Nome:
Dia da _ Semana

Data

Idade:
Quantidade de Passos

Mês:
Cansaço / Motivação
(Como você se sentiu?)

Segunda feira
Terça feira
Quarta feira
Quinta feira
Sexta feira
Sábado
Domingo
Observações:
___________________________________________________________________

32
Capacidade funcional do idoso : proposta de avaliação e atividades (ISBN: 978-65-991601-8-9)

Abaixo segue o modelo de preenchimento do Quadro de dados (Quadro 2).
Quadro 2 – Modelo para preenchimento.

Nome: Beatriz Helena Pitol Seidel

Idade: 21 anos

Mês: julho

Observações: Nos dias que não caminhei foi devido a dores e cansaços. Quando pude caminhar me
senti muito bem e disposto(a) logo após o termino da atividade.

O Quadro 3: apresenta os números de passos conforme Matsudo (2010, p.
260.) Necessários para classificação dos indivíduos como ativos ou inativos,
observando-se os agravos de saúde destes, sendo: (A. Idosos sem agravos à
saúde), (B. Idosos insuficientemente ativos) e (C. Idosos com agravos à saúde).
Quadro 3 – Classificação quanto ao número de passos.

A. Idosos sem agravos à saúde
Número de passos por dia
Abaixo de 7.000 passos

Classificação
(Insuficiente! pode melhorar!)

Acima de 7.500 passos
Acima de 9.000 passos

(Regular! está no caminho certo!)
(Bom! Continue assim!)

Acima de 10.000 passos
Acima de 12.000 passos

(Muito bom!)
(Excelente!)

33
Capacidade funcional do idoso : proposta de avaliação e atividades (ISBN: 978-65-991601-8-9)

B. Idosos insuficientemente ativos (sedentários)
Número de passos por dia
Abaixo de 5.000 passos
Acima de 5.000 passos
Acima de 7.000 passos

Classificação
(Insuficiente! Pode melhorar)
(Regular! Está no caminho certo!)
(Bom! Continue assim)

Acima de 8.000 passos

(Excelente!)

C. Idosos com agravos à saúde
Número de passos por dia

Classificação

Abaixo de 2.500 passos
Acima de 3.000 passos

(Insuficiente! Pode melhorar!)
(Regular! Está no caminho certo!)

Acima de 4.000 passos

(Bom! Continue assim!)

Acima de 4.600 passos
Acima de 5.500 passos

(Muito bom!)
(Excelente!)

Fonte: Matsudo (2010, p. 260).
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AVALIAÇÃO POSTURAL EM IDOSOS
Everson Schinda Zandrovski
Ivo Henrique Pires de Lima
CONTEXTUALIZAÇÃO
Postura corporal pode ser entendida como o alinhamento das partes do corpo
entre si em um determinado momento; ela envolve relações complexas entre os
ossos, os músculos esqueléticos, os sistemas nervoso e periférico, as articulações e
o tecido conjuntivo (KAUFFMAN, 2001). Em suma, postura é a posição, atitude de
um corpo, maneira em que suas partes se encontram para realizar uma atividade
específica, ou a forma de suportar o próprio peso corporal (KISNER; COLBY, 2005).
Considera-se uma postura ideal o alinhamento do corpo com eficiência
fisiológica e biomecânica máximas, o que minimiza os estresses e as sobrecargas
sofridas ao sistema de apoio pelos efeitos da gravidade (PALMER; APLER, 2000).
Segundo Knoplich (2001), alterações posturais são um dos problemas mais
frequentes relacionados ao envelhecimento, pois há uma dificuldade na execução
dos movimentos com uma considerada celeridade, assim, dificultando o equilíbrio
corporal. Logo, com o passar do tempo, cada organismo sofre alterações
decorrentes de microtraumatismos, de lesões autônomas e de patologias do tecido
conjuntivo, nos músculos e nos mecanismos de controle neural, que resultam nas
variações singulares da postura do idoso (KAUFFMAN, 2001).
No ser humano, estas mudanças são mais evidentes após os 40 anos de
idade, principalmente no plano sagital, caracterizando-se por um aumento da
curvatura da coluna torácica, podendo acarretar desvios posturais, comprometendo,
dessa forma, as atividades de vida desses sujeitos (PICKLES et al., 2002). Essas
alterações posturais são frequentes e atuam como forma predisponente de
incapacidade, provocando diminuição na qualidade de vida do idoso (LIANZA,
2001). Em síntese, Kirkendall e Garrett (1998), corroboram dizendo que a postura do
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corpo pode se modificar ao longo dos anos, sendo afetada, entre outros fatores,
pelos hábitos posturais.
O que se observa com o passar do tempo, é que a inatividade do corpo reduz
a capacidade muscular de sustentação corporal, o que permite a acentuação das
curvas vertebrais, encontradas com frequência no envelhecimento (KANO et al.,
2001). Pickles (2000) cita que a redução da atividade física, traz fraqueza e perda de
tônus muscular, principalmente dos membros inferiores e extensores da coluna,
podendo prejudicar a postura, acarretando possíveis fragilidades na longevidade
postural. Assim, Nunes, Duarte e Ouriques (2001) acrescentam que em idosos,
desvios como a anteriorização cervical e o aumento da curva cifótica torácica, são
reflexos do desequilíbrio muscular, representados por uma fraqueza de músculos
extensores da coluna e retração ou encurtamento de parte da musculatura anterior.
Conforme Di Fábio e Emasithi (1997) o centro de gravidade se desloca para
frente e modifica a direção imposta do peso corporal sobre estruturas como
vértebras e discos intervertebrais. Entretanto, diversos fatores podem alterar a
postura no idoso, como problemas ortopédicos, reumatológicos, dor e equilíbrio,
principalmente. Tornando-se importante lembrar da importância dos sistemas
musculoesquelético, somatossensorial e vestibular para o controle postural.
Outrossim, há a possibilidade de alterações decorrentes de doenças de base
ou padrões comuns ao envelhecimento, como acidente vascular cerebral,
sarcopenia, Doença de Parkinson, osteoartrose, incontinência urinária, problemas no
equilíbrio, déficits auditivos e visuais, “polifarmácia”, obesidade, demência,
sedentarismo, entre outros, que podem sugerir alterações importantes na postura do
idoso (MATSUDO, 2000).
A fim de sanar as possíveis alterações posturais, afirma Cailliet (1998), que
todo

tratamento

postural

deve

atingir

a

universalidade

do

sistema

musculoesquelético, pois há uma interação entre todos os segmentos corpóreos,
sendo impossível a anomalia atingir isoladamente um único músculo ou articulação.
Uma vez que, o mesmo autor, assevera que o controle da postura não é um ato
apenas músculo articular, e sim um complexo neuromotor, daí a importância da
participação ativa do paciente no programa de tratamento.
Por meio dos conhecimentos supracitados do autor, a avaliação postural
torna-se

uma

ferramenta

fundamental

para

avaliar

possíveis

alterações
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musculoesqueléticas relacionadas à postura, no entanto, é importante lembrar que
fatores intrínsecos e extrínsecos podem influenciar a postura do indivíduo, tornando
a avaliação um instrumento complexo.
Assim, a escolha da postura para a correção postural deve levar em conta a
avaliação realizada com o indivíduo, de modo que se torne cristalino o tipo de
correção mais indicado para cada grupo muscular afetado (MARQUES, 2000).
MEDIR E AVALIAR
Para métodos de medição e avaliação do presente capítulo, utilizar-se-á
instrumentos de fácil acesso, baixo custo, confiabilidade e boa aplicabilidade para a
prática nos diversos ambientes (consultórios,

centros esportivos, ginásios,

instituições, entre outros), usando na medição e avaliação postural dois instrumentos
- que são o simetrógrafo e o questionário de análise postural subjetiva. Veja mais
detalhes a seguir:
Simetrógrafo
Tendo como característica ser um retângulo, que apresenta em sua estrutura
linhas horizontais, e verticais que se cruzam. Essas linhas horizontais e verticais
formam quadriculados, ou seja, quadrados no seu desenho, e esses quadrados
serão usados pelo avaliador para ter como referência de bom alinhamento e
nivelamento postural. Um ponto importante a salientar é que essas linhas deverão
estar totalmente horizontalizadas e verticalizadas dentro do aparelho (simetrógrafo).
Outro ponto é identificar se o solo está totalmente horizontalizado, para que o
simetrógrafo não fique inclinado. Portanto, o avaliador deverá tomar essas cautelas
para que não ocorra uma análise equivocada da postura.
Na avaliação postural por simetrografia, é possível três ângulos para realizar
o procedimento: vista frontal, lateral (lado direito e esquerdo) e a avaliação posterior.
A sequência mais lógica para avaliação postural é: primeiro uma avaliação frontal do
idoso, nesta o avaliador deverá buscar analisar alguns desalinhamentos, na
sequência deverá realizar a avaliação vista posterior, isto é, pedir para o indivíduo
virar de costas para o avaliador verificar os possíveis desvios na vista posterior; e
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por fim, em vista lateral onde o avaliador deverá buscar principalmente analisar as
curvaturas de lordose e cifose. É de grande importância que o idoso se posicione de
forma adequada atrás do simetrógrafo, e o avaliador primeiramente usar uma das
linhas verticais e alinhar essa linha com a ponta do nariz do avaliado. Na sequência,
o avaliador deverá se posicionar a uma distância de três metros do idoso, e dessa
distância realizar a avaliação postural por simetrografia.
A Figura 1 representa o equipamento (simetrógrafo) na versão banner.
Figura 1 – Representação do simetrógrafo (versão banner).

A Figura 2, a seguir, representa o equipamento (simetrógrafo) na versão
portátil. Observa-se também, nesta, a análise de quatro possíveis vistas posturais,
que são elas sucessivamente: vista frontal, vista posterior, vista lateral (esquerda) e
vista lateral (direita).
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Figura 2 – Representação do simetrógrafo portátil e das quatro possíveis vistas posturais, vide
supracitado.

Questionário de análise postural subjetiva
Um método de realizar a avaliação postural é por meio de indicativos
subjetivos. Além da postura é imprescindível obter informações do avaliado
(pessoais,

profissionais,

histórico

médico

–

diagnósticos,

cirurgias,

uso

medicamentoso – e prática de atividade física). Estas informações podem sugerir ou
justificar alterações e direcionar o plano de correção postural do avaliador. Segue
um modelo de uma avaliação postural subjetiva.
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POSIÇÃO DORSAL
CABEÇA E PESCOÇO

sem
desvio

OMBROS

ligeiro desvio lateral

acentuado desvio lateral

COLUNA

sem
desvio

sem desvio

ligeiro desvio lateral

acentuado desvio lateral

ligeiro desvio lateral

acentuado desvio lateral

QUADRIL

ligeira curvatura
lateral

acentuada curvatura lateral

JOELHOS

retilínio à frente

sem desvio

CALCANHARES

ligeiro desvio

acentuado desvio

ligeiramente plano

Acentuadamente
plano

retilíneo à frente

ligeira abdução

acentuada abdução

PÉS

arco normal

Observações
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________
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POSIÇÃO LATERAL
PESCOÇO

sem desvio

PEITORAL

ligeiramente à frente

acentuadamente à
frente

OMBROS E ESCÁPULAS

sem desvio

ligeiramente à frente

acentuadamente à
frente

Acentuadamente
abaixado

convexidade normal

ligeiramente convexo

acentuadamente
convexo

ligeiramente
inclinado

Acentuadamente
inclinado

ligeiramente
arqueado

Acentuadamente
arqueado

TRONCO

ligeiramente côncavo

acentuadamente
côncavo

ABDOMEM

sem desvio

ligeiramente
abaixado

CIFOSE

LORDOSE

concavidade
normal

sem desvio

sem desvio

JOELHOS

Ligeiramente
Proeminente

acentuadamente
proeminente

sem desvio

Observações
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________
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Em síntese, agora abordaremos quais serão os procedimentos que devem
adotados. Dê início a entrevista realizando todas as anotações concernentes as
coletas de informações pessoais do avaliado na ficha de avaliação. Torna-se
fundamental investigar padrões álgicos (de dor) com o avaliado e quais posturas
agravam ou aliviam tais desconfortos. Lembramos que na população idosa é de
extrema importância associar a avaliação postural à avaliação do equilíbrio e
capacidade funcional com um todo.
Após a realização da entrevista, deve-se pedir ao avaliado (com o mínimo de
vestimentas possível) que se posicione atrás do simetrógrafo em ortostatismo e
permaneça estático até pedido do avaliador. Sugerir primeiro a vista anterior
(avaliado de frente para o aparelho e avaliador), seguindo para a vista posterior
(avaliado de costas para o aparelho e avaliador) e, por última, a vista lateral
(esquerda e direita). Realizar a avaliação rapidamente e informar o avaliado sobre
os procedimentos.
Ao visualizar os pontos anatômicos nas vistas sugeridas, efetuar as
anotações na ficha. É importante anotar na ficha quando o padrão está normal, e
não somente evidenciando as alterações e deformidades.
Por conseguinte, fica discricionária a opção do avaliador fotografar o avaliado
(desde que haja consentimento livre e esclarecido assinado) e digitalizar as fotos em
computador para acompanhar a evolução do indivíduo. Caso não seja possível
utilizar o simetrógrafo, faça a avaliação subjetiva utilizando as informações descritas
na avaliação subjetiva.
VAMOS PARA A PRÁTICA
Nesse tópico vamos sugerir alguns exercícios que podem auxiliar na correção
da postura corporal. Os presentes exercícios a serem desenvolvidos para
reabilitação, manutenção e fortalecimento postural são indicados a todos os
indivíduos, preferencialmente aos idosos, e podem ser feitos em casa.
Para os seguintes exercícios, atente-se a execução e respiração corretas no
momento da prática.
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1. Extensão de quadril deitado
Passo 1
Deite-se de costas e aperte os músculos abdominais. Veja a seguir a
execução correta (Figura 3).
Figura 3 – Representação da execução do exercício (Extensão de quadril deitado).

Passo 2
Traga o joelho esquerdo em direção ao peito. Mantenha sua perna direita no
chão. Alinhe a perna esquerda e abaixe-a lentamente no chão, e repita 10 vezes
com as duas pernas. Veja a seguir a execução correta (Figura 4).
Figura 4 – Representação da execução do exercício (Extensão de quadril deitado).
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Cuidados
Mantenha a pélvis o mais imóvel possível, e verifique se a coluna está em
uma posição neutra. Inspire durante a fase de movimento ascendente, e expire
durante a fase de movimento descendente.
2. Elevação de joelhos flexionados
Passo 1
Deite-se de costas com os joelhos dobrados. Contraia os músculos
abdominais. Pense no umbigo pressionando a coluna. Veja a seguir a execução
correta (Figura 5).
Figura 5 – Representação da execução do exercício (Elevação de joelhos flexionados).

Passo 2
Levante os joelhos um de cada vez em direção ao peito e segure por 5
segundos. Retorne as duas pernas para o chão, e repita 10 vezes. Veja a seguir a
execução correta (Figuras 6 e 7).

46
Capacidade funcional do idoso : proposta de avaliação e atividades (ISBN: 978-65-991601-8-9)

Figura 6 – Representação da execução do exercício (Elevação de joelhos flexionados).

Figura 7 – Representação da execução do exercício (Elevação de joelhos flexionados).

Cuidados
Certifique-se de não dobrar demais a articulação do joelho. Coloque as
palmas das mãos no chão para apoio. Inspire durante a fase de movimento
ascendente, e expire durante a fase de movimento descendente.
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3. Flexão de abdômen
Passo 1
Comece de costas com os joelhos flexionados, e os braços no peito. Contraia
os músculos abdominais. Veja a seguir a execução correta (Figura 8).
Figura 8 – Representação da execução do exercício (Flexão de abdômen).

Passo 2
Eleve os ombros e faça uma pausa mantendo os músculos do abdômen
tensionados. Volte ao início e repita 10 vezes. Veja a seguir a execução correta
(Figura 9).
Figura 9 – Representação da execução do exercício (Flexão de abdômen).

48
Capacidade funcional do idoso : proposta de avaliação e atividades (ISBN: 978-65-991601-8-9)

Cuidados
Não eleve os ombros muito alto. Inspire durante a fase de movimento
ascendente, e expire durante a fase de movimento descendente.
4. Gato e camelo
Passo 1
Comece posicionando-se em quatro apoios. Mantenha as costas em uma
posição neutra. Veja a seguir a execução correta (Figura 10).
Figura 10 – Representação da execução do exercício (Gato e camelo).

Passo 2
Arqueie as costas e abaixe a cabeça para fazer o gato arquear as costas. Em
seguida, inverta, permitindo que suas costas relaxem, formando o camelo. Volte à
posição inicial e repita 10 vezes. Veja a seguir a execução correta (Figura 11).
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Figura 11 – Representação da execução do exercício (Gato e camelo).

Cuidados
Contraia os músculos da barriga e coloque a pélvis em uma posição neutra
para começar. Inspire durante a fase de movimento ascendente, e expire durante a
fase de movimento descendente. Se seus pulsos estiverem doloridos, abaixe-se
sobre os cotovelos.
5. Extensão posterior
Passo 1
Comece deitado de bruços em uma superfície horizontal com a palma das
mãos apoiadas no chão. Veja a seguir a execução correta (Figura 12).
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Figura 12 – Representação da execução do exercício (Extensão posterior).

Passo 2
Comece a levantar a cabeça e lentamente arquear as costas. Empurre até os
cotovelos. Volte à posição inicial e repita 10 vezes. Veja a seguir a execução correta
(Figura 13).
Figura 13 – Representação da execução do exercício (Extensão posterior).

Cuidados
Mantenha seus quadris estabilizados em uma superfície horizontal. Inspire
durante a fase de movimento ascendente, e expire durante a fase de movimento
descendente.
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6. Extensão do quadril em quatro apoios
Passo 1
Comece colocando as mãos e os joelhos em posição de quatro apoios,
coloque a pélvis em uma posição neutra. Veja a seguir a execução correta (Figura
14).
Figura 14 – Representação da execução do exercício (Extensão do quadril em quatro apoios).

Passo 2
Comece estendendo a perna esquerda para trás, estendendo-a o mais
confortável. Volte à posição inicial e repita 10 vezes, após terminar com a perna
esquerda, faça com a direita. Veja a seguir a execução correta (Figura 15).
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Figura 15 – Representação da execução do exercício (Extensão do quadril em quatro apoios).

Cuidados
Procure manter os quadris o mais imóvel possível, isso ajudará na
estabilização e fortalecimento pélvico. Inspire durante a fase de movimento
ascendente, e expire durante a fase de movimento descendente.
7. Elevação pélvica
Passo 1
Deite-se em uma superfície horizontal com os joelhos flexionados. Seus
quadris devem estar estabilizados. Veja a seguir a execução correta (Figura 16).
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Figura 16 – Representação da execução do exercício (Elevação pélvica).

Passo 2
Eleve a pelve o mais alto possível do chão. Faça uma pausa de 5 segundos e
volte à posição inicial, repetindo 5 vezes. Veja a seguir a execução correta (Figura
17).
Figura 17 – Representação da execução do exercício (Elevação pélvica).
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Cuidados
Atente-se a elevar sua pelve alto o suficiente para obter uma boa contração.
Na execução, expire durante a fase do movimento ascendente, e inspire durante a
fase do movimento descendente (relaxando).
8. Flexão de ombro deitado
Passo 1
Deite-se de costas com os joelhos flexionados. Mantenha a região lombar e
os braços estabilizados. Veja a seguir a execução correta (Figura 18).
Figura 18 – Representação da execução do exercício (Flexão de ombro deitado).

Passo 2
Levante o braço esquerdo do chão para uma posição vertical. Volte e repita
10 vezes com cada braço. Veja a seguir a execução correta (Figura 19).
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Figura 19 – Representação da execução do exercício (Flexão de ombro deitado).

Cuidados
Mantenha a coluna estabilizada, e não torça e nem gire as costas. Inspire
durante a fase de movimento ascendente, e expire durante a fase de movimento
descendente. Mantenha a execução suave e controlada.
9. Elevação de ombro em quatro apoios
Passo 1
Posicione-se em posição de quatro apoios. Mantenha as costas retas e os
quadris em uma posição neutra. Veja a seguir a execução correta (Figura 20).
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Figura 20 – Representação da execução do exercício (Elevação de ombro em quatro apoios).

Passo 2
Levante o braço esquerdo, mantendo o cotovelo alinhado. Volte à posição
inicial e repita 10 vezes com cada braço. Veja a seguir a execução correta (Figura
21).
Figura 21 – Representação da execução do exercício (Elevação de ombro em quatro apoios).
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Cuidados
Certifique-se de que as mãos e os joelhos estejam na largura dos ombros, e
mantenha a região lombar estabilizada. Inspire durante a fase de movimento
ascendente, e expire durante a fase de movimento descendente.
10. Flexão de quadril em quatro apoios
Passo 1
Comece posicionando-se em quadro apoios. Mantenha as costas retas e os
quadris em uma posição neutra. Veja a seguir a execução correta (Figura 22).
Figura 22 – Representação da execução do exercício (Flexão de quadril em quatro apoios).

Passo 2
Mova lentamente os quadris para trás, mantendo as costas o mais alinhada
possível. Volte à posição inicial e repita 10 vezes. Veja a seguir a execução correta
(Figura 23).
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Figura 23 – Representação da execução do exercício (Flexão de quadril em quatro apoios).

Cuidados
Mantenha a região lombar estabilizada e verifique se as mãos e os joelhos
estão na largura dos ombros. Expire durante a fase de retrocesso, e inspire durante
a fase de movimento para frente.
Para finalizar o presente capítulo, indica-se que esses exercícios podem ser
realizados diariamente, sendo planejados de forma cumulativa ou isolada, de acordo
com a aptidão de cada idoso. Todavia, quando o idoso for iniciante, fazer de acordo
com as suas limitações.
Ademais, é fundamental um acompanhamento profissional em relação ao
tratamento de patologias ou vulnerabilidades posturais com exercícios de coluna, a
fim de que o idoso tenha mais segurança e tranquilidade, assim, evitando problemas
posturais ulteriores.
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A CONTRIBUIÇÃO DA PRATICA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A SAÚDE
MENTAL DOS IDOSOS
Carolline Taynara Peres Milde
Nayra Dal’ Comune
CONTEXTUALIZAÇÃO
Envelhecer é um processo natural do ser-humano (CANCELA, 2007), um
processo gradual, universal e irreversível, provocando uma perda funcional
progressiva no organismo (BRITO; LITVOC, 2004). No entanto, este processo varia
de indivíduo para indivíduo, podendo ser determinado geneticamente ou ser
influenciado pelo estilo de vida, pelas características do meio ambiente e pela
situação nutricional de cada um (ÁVILA et al, 2007). Assim, as maiores adversidades
de saúde associadas ao envelhecimento, acarretam perda de habilidades ou
dificuldade de executar funções e atividades relacionadas à vida diária devido
a presença de déficits físicos e cognitivos (FREITAS, PY, 2006).
A cognição pode ser compreendida como uma série de funções mentais que
envolvem aquisição, armazenamento, retenção e uso do conhecimento. Esses
processos incluem, entre outros, os fundamentos da atenção, da percepção, da
memória, do raciocínio e da aprendizagem. (FREITAS; AGUIAR, 2012). Por meio da
execução dessas funções, o homem compreende e interage com o mundo, incluindo
seus estímulos internos (pensamentos e sentimentos, entre outros), pois é através
da capacidade cognitiva que se podem planejar ações, realizar julgamentos e
solucionar problemas (COLTHEART, 2004).
A saúde mental inclui parâmetros cognitivos, afetivos e sociais e é definida
como a capacidade de os indivíduos interagirem dentro de grupos e ambientes, de
forma a promover o bem-estar pessoal, otimizar o desenvolvimento e melhorar as
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capacidades para alcançar tanto objetivos individuais como do grupo (ROWLIN;
LOUISE, 2004, p. 453).
No que se refere à saúde mental da pessoa idosa, a aquisição de um
envelhecimento ativo encontra desafios, principalmente em função de riscos como,
por exemplo, o sofrimento psíquico causado pela depressão (MUÑOZ et al., 2010).
Os sintomas da depressão são muito variados, indo desde as sensações de
tristeza, passando pelos pensamentos negativos até as alterações da sensação
corporal, como dores e enjoos, dentre outros (SIQUEIRA et al., 2009).
Duarte e Rego (2007) afirmam que a prevalência de sintomas depressivos
tem sido fortemente associada com o número de doenças existentes no indivíduo.
Algumas estratégias de tratamentos para a depressão são utilizadas, como a
psicoterapia, intervenção medicamentosa e exercício físico. A atividade física,
quando regular e bem planejada, contribui para a minimização do sofrimento
psíquico do idoso deprimido, além de oferecer oportunidade de envolvimento
psicossocial, elevação da autoestima, implementação das funções cognitivas, com
saída do quadro depressivo e menores taxas de recaída. (STELLA et al., 2002)
Além

da

depressão,

outro

transtorno

medico

que

traz

grande

comprometimento na qualidade de vida dos idosos é a demência (FORLENZA;
ALMEIDA, 1997). Segundo a Organização Mundial da Saúde (2019), demência é
definida como um grupo de distúrbios caracterizados por declínio de um nível
cognitivo previamente atingido que afeta as atividades da vida diária.
A demência exibe sintomas comportamentais e psicológicos, como perda de
memória e dificuldade de organização ou planejamento e alterações psicológicas,
como alterações de personalidade (agressão - verbal / física), agitação, ansiedade,
depressão, retraimento social e alucinações (GALLAWAY et al., 2017).
Existem muitas causas e tipos diferentes de demência. As demências
primárias incluem: demência devido doença de Alzheimer (DA), demência vascular,
demência com corpos de Lewy e demência fronto-temporal (OMS, 2019). A (DA) é a
forma mais comum de demência, respondendo por 60% a 70% dos casos (BURLÁ
et al., 2013).
Os sintomas da fase inicial da (DA) são classificados em esquecimento,
dificuldade de memorizar, descuido da aparência pessoal e no trabalho, perda
discreta de autonomia para as atividades comuns de vida diária, desorientação no
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tempo e espaço, perda de espontaneidade e iniciativa, alteração de personalidade e
julgamento (INOUYE; GEORGINO, 2004).
Com relação a (DA) cabe destacar que é um processo degenerativo
progressivo e ainda não existe um tratamento definitivo que possa curar ou reverter
a deterioração do funcionamento cognitivo causado pela (DA) (BOTTINO et. al.,
2002). Porém, estudos mostram que atividade física pode representar uma
importante contribuição não farmacológica no sentido de atenuar a taxa de declínio
cognitivo e motor face à progressão da doença (COELHO et al., 2009; HERNANDEZ
et al., 2010).
Para avaliar saúde mental existem vários testes fidedignos que podem ser
utilizados. Abaixo serão apresentadas avaliações que identificam e maximizam as
possibilidades de uma melhor visualização de sintomas de demências em idosos.
COMO MEDIR E AVALIAR
1) Mini Exame do Estado Mental (MEEM)
O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) foi desenvolvido nos Estados
Unidos da América e publicado em 1975 (FOSTEIN et, al. 1975). O objetivo do
instrumento é avaliar o estado mental, mais especificamente sintomas de demência.
Sua criação derivou da necessidade de uma avaliação padronizada, simplificada,
reduzida e rápida no contexto clínico, é o teste de rastreio cognitivo para pessoas
adultas e idosas mais utilizado no mundo (MELO; BARBOSA, 2015).
O MEEM é composto por questões agrupadas em 7 categorias, cada uma
delas desenhada com o objetivo de avaliar “funções” cognitivas específicas:
orientação para tempo (5 pontos), orientação para local (5 pontos), registro de 3
palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), lembrança das 3 palavras (3
pontos), linguagem (8 pontos), e capacidade construtiva visual (1 ponto) (ALMEIDA,
1998).
O MEEM é constituído de duas partes, uma que abrange orientação, memória
e atenção, com pontuação máxima de 21 pontos e, outra que aborda habilidades
específicas como nomear e compreender, com pontuação máxima de 9 pontos,
totalizando um escore de 30 pontos. A nota de corte padrão recomendada é de 24
pontos (FOSTEIN et, al. 1975).
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Porém Bertolucci et al. (1994), analisaram que devem ser utilizados níveis de
corte diferenciados para cada escolaridade a fim de que erros diagnósticos possam
ser minimizados. Ajustaram-se os pontos de corte sugestivos de déficit cognitivo
com base na educação formal: para analfabetos, 13 pontos; para indivíduos com
baixa ou média escolaridade, 18 pontos; e, para aqueles com alto nível de
escolarização, 26 pontos. Os autores concluíram que o nível educacional é o
principal preditor do desempenho do MEEM e, por isso, não recomendam a adoção
de um único escore para sugestão de déficit cognitivo, sendo, portanto, imperativa a
estratificação por níveis ou anos de escolaridade, para que se evitem falsos
positivos e falsos negativos.
Agora vou fazer algumas perguntas para saber como está sua memória.
1) Como o Sr (a) avalia sua memória atualmente?
(1) muito boa

(2) boa

(3) regular

(4) ruim

(5) péssima

(6) não sabe

2) comparando com um ano atrás, o Sr (a) diria que sua memória está:
(1) melhor

(2) igual

(3) pior

(4) não sabe

Orientação Temporal:
✓ Caso a resposta seja incorreta ou o entrevistado disser que não sabe,
marque como resposta errada. Considere a questão correta caso o entrevistado fale
a data ou o mês errado e logo em seguida corrija a informação.
✓ Não há necessidade de confirmar ao entrevistado se está correto ou não,
apenas passe ao próximo item.
3). Por favor, diga-me: (0 a 5 pontos)
Dia da semana ( )

Dia do mês( )

Mês( )

Ano( )

Hora aprox.( )

Total de pontos:
Orientação espacial:
 Marcar como resposta correta se o entrevistado acertar o local.
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 Caso a resposta seja incorreta ou o entrevistado disser que não sabe,
marque como resposta incorreta.
 Lembre-se ainda de que, dependendo do bairro, pode haver diferenças entra
a definição fornecida pelo IBGE e a definição de bairro entre os moradores
mais antigos do local. Nesta situação considere a resposta correta para
ambos os casos. Não há necessidade de confirmar ao entrevistado se está
correto ou não, apenas passe ao próximo item.
4). Responda: (0 a 5 pontos)
Onde estamos: consultório, hospital, residência:( )
Em que lugar estamos: andar, sala, cozinha:( )
Em que bairro estamos:( )
Em que cidade estamos:( )
Em que estado estamos:( )
Total de pontos:
5). Vou lhe dizer o nome de três objetos e quando terminar, pedirei para repeti-los,
em qualquer ordem. Guarde-os que mais tarde voltarei a perguntar: Árvore, Mesa,
Cachorro. (0 a 3 pontos)
A( )

M( )

C( )

Obs. Leia os nomes dos objetos devagar e de forma clara, somente um a vez e
anote. Se o total for diferente de três: - repita todos os objetos até no máximo três
repetições; - anote o número de repetições que fez _____; - nunca corrija a primeira
parte; anote um ponto para cada objeto lembrado e zero para os que não foram
lembrados.
Total de pontos:
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Atenção e cálculo:
6) Cálculo: O senhor faz cálculos? Sim (vá para a pergunta 6a). Não (vá para a
pergunta 6b). (0 a 5 pontos)
6a: Se de 100 fossem tirados 7 quanto restaria? E se tirarmos mais 7?
93

86

79

72

65

6b: Soletre a palavra MUNDO de trás para frente. ODNUM
Total de pontos:
Memória recente:
✓ Para cada palavra que o entrevistado recordar corretamente, independentemente
de estarem na mesma ordem seguida pelo entrevistador, marcar como resposta
correta
7). Há alguns minutos, o Sr (a) repetiu uma série de três palavras. Por favor, diga-me
agora quais ainda se lembra: (0 a 3 pontos)
A( )

M( )

C( )

Obs: anote um ponto para cada resposta correta: Árvore, Mesa, Cachorro.
Total de pontos:
Linguagem:
✓ Os objetos utilizados devem obrigatoriamente ser um relógio de pulso, utilizado
pelo entrevistador e uma caneta simples. Lembrar que a utilização de outros objetos
pode comprometer a validade do estudo.
8). Aponte a caneta e o relógio e peça para nomeá-los: (Permita dez segundos para
cada objeto). (0 a 2 pontos)
C( )

R( )
Total de pontos:
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9). Repita a frase que eu vou lhe dizer. A frase deve ser pronunciada pausadamente
com o entrevistador olhando para o idoso e com uma dicção clara. O centenário
deverá repetir a frase logo após a fala do entrevistador. (1 ponto)
“NEM AQUI, NEM ALÍ, NEM LÁ”
Total de pontos:
✓ Na sequência do protocolo, o entrevistador perguntará ao centenário se ele sabe
ler e escrever.
✓ Caso o idoso seja analfabeto, nesta pergunta deve ser assinalada a opção “(0)
resposta errada” e não deve ser realizada a tarefa.
✓ Se o centenário sabe ler, mostre uma folha com a seguinte frase: “FECHE
OS OLHOS” Pergunte se ele está enxergando bem. Caso não esteja enxergando
bem e está sem óculos, peça para colocá-los e executar a tarefa.
10) Dê ao entrevistado uma folha de papel, na qual esteja escrito em letras grandes:
“FECHE OS OLHOS”. (1 ponto)
Diga-lhe: leia este papel e faça o que está escrito (permita dez segundos).
Total de pontos:
11). Vou lhe dar um papel e quando eu o entregar, pegue com sua mão direita,
dobre-o na metade com as duas mãos e coloque no chão. (0 A 3 pontos)
P( )

D( )

C( )
Total de pontos:

✓ O entrevistador, após dar o comando, observará se o idoso executou as três
etapas na sequência: pegou o papel com a mão direita, dobrou ao meio (poderá
considerar correta a resposta caso o idoso dobre duas vezes o papel) e colocou no
chão.
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✓ Cada etapa equivale a uma questão e qualquer erro em uma destas etapas deve
ser considerado como uma resposta incorreta. Não demonstre como se faz e,
mesmo que o indivíduo peça ajuda no meio da tarefa não dê dicas.
12). Pedir ao entrevistado que escreva uma frase em um papel em branco. (1 ponto)
O Sr (a) poderia escrever uma frase completa de sua escolha? (Contar um ponto se
a frase tem sujeito, verbo, predicado, sem levar em conta erros de ortografia ou de
sintaxe). Se o entrevistado não fizer corretamente, perguntar-lhe: “Isto é uma frase/
E permitir-lhe corrigir se tiver consciência de seu erro. (Máximo de trinta segundos).
Total de pontos:
13). Por favor, copie este desenho. (Entregue ao entrevistado o desenho e peça-o
para copiar). A ação está correta se o desenho tiver dois pentágonos com
intersecção de um ângulo. (1 ponto).

Total de pontos:
✓ Será entregue ao idoso uma folha com o desenho acima e um lápis ou caneta.
Será solicitado que ele copie o desenho.
✓ Para ser considerado resposta correta, o desenho feito pelo idoso deverá constar
de 2 figuras com 5 lados cada uma delas, e uma intersecção entre as duas.
✓ A resposta será considerada errada caso o desenho constar menos de 5 lados ou
sem a intersecção.
Obs: Somente as respostas corretas anotadas nas perguntas de 03 a 13 e anote o
total. A pontuação máxima é de trinta pontos.
TOTAL:
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2) Escala de Hamilton: Avaliação da Depressão (HAMD 21 Itens)
Projetada por Max R. Hamilton sua construção foi na década de 1960 para
ser utilizada exclusivamente em pacientes previamente diagnosticados com
transtorno afetivo do tipo depressivo. Em função da organização e da escolha de
seus itens, eles servem para identificar a gravidade dos sintomas depressivos, e não
sua existência (FREIRE et al., 2014).
HAMD vem sendo considerada como “padrão-ouro” de referência para
estudos de validação de outras escalas. O tempo de aplicação varia em torno de 15
a 30 minutos (MORENO, 1998). O autor sugeriu que a escala fosse administrada por
meio de entrevista, aplicada em parceria de dois clínicos bem treinados e
experientes: um para conduzir a entrevista e o outro para fazer perguntas adicionais
ao final (FREIRE et al., 2014).
Não se encontram na literatura pontos de corte determinados pelo autor da
escala, aceitando-se, na prática clínica, escores acima de 25 pontos como
característicos de pacientes gravemente deprimidos; escores entre 18 e 24 pontos,
pacientes moderadamente deprimidos; e escores entre 7 e 17 pontos, pacientes
com depressão leve (HAMILTON, M, 1960).
1. HUMOR DEPRIMIDO (Tristeza, desesperança, desamparo, inutilidade)
0. Ausente
1. Sentimentos relatados apenas ao ser perguntado
2. Sentimentos relatados espontaneamente, com palavras
3. Comunica os sentimentos com expressão facial, postura, voz e tendência ao
choro
4. Sentimentos deduzidos da comunicação verbal e não verbal do paciente
Total de pontos:
2. SENTIMENTOS DE CULPA
0. Ausentes
1. Auto recriminação; sente que decepcionou os outros
2. Ideias de culpa ou ruminação sobre erros passados ou más ações
3. A doença atual é um castigo.
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4. Ouve vozes de acusação ou denúncia e/ou tem alucinações visuais ameaçadoras
Total de pontos:
3. SUICÍDIO
0. Ausente
1. Sente que a vida não vale a pena
2. Desejaria estar morto; pensa na possibilidade de sua morte
3. Ideias ou gestos suicidas
4. Tentativa de suicídio (qualquer tentativa séria)
Total de pontos:
4. INSÔNIA INICIAL
0. Sem dificuldade
1. Tem alguma dificuldade ocasional, isto é, mais de meia hora
2. Queixa de dificuldade para conciliar todas as noites
Total de pontos:
5. INSÔNIA INTERMEDIÁRIA
0. Sem dificuldade
1. Queixa-se de inquietude e perturbação durante a noite
2. Acorda à noite; qualquer saída da cama (exceto para urinar)
Total de pontos:
6. INSÔNIA TARDIA
0. Sem dificuldade
1. Acorda de madrugada, mas volta a dormir
2. Incapaz de voltar a conciliar o sono ao deixar a cama
Total de pontos:
7. TRABALHOS E ATIVIDADES
0. Sem dificuldade
1. Pensamento/sentimento de incapacidade, fadiga, fraqueza relacionada às
atividades; trabalho ou passatempos
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2. Perda de interesse por atividades (passatempos, trabalho) – quer diretamente
relatada pelo paciente, ou indiretamente, por desatenção, indecisão e vacilação
(sente que precisa se esforçar para o trabalho ou atividades).
3. Diminuição do tempo gasto em atividades ou queda da produtividade.
No hospital, marcar 3 se o paciente passa menos de 3h em atividades externas
(passatempos ou trabalho hospitalar)
4. Parou de trabalhar devido à doença atual. No hospital, marcar 4 se o paciente não
se ocupar de outras atividades além de pequenas tarefas do leito, ou for incapaz de
realizá-las sem auxílio.
Total de pontos:
8. RETARDO
0. Pensamento e fala normais
1. Leve retardo durante a entrevista
2. Retardo óbvio à entrevista
3. Estupor completo
Total de pontos:
9. AGITAÇÃO
0. Nenhuma
1. Brinca com as mãos ou com os cabelos, etc.
2. Troce as mãos, rói as unhas, puxa os cabelos, morde os lábios
Total de pontos:
10. ANSIEDADE PSÍQUICA
0. Sem ansiedade
1. Tensão e irritabilidade subjetivas
2. Preocupação com trivialidades
3. Atitude apreensiva aparente no rosto ou fala
4. Medos expressos sem serem inquiridos
Total de pontos:
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11. ANSIEDADE SOMÁTICA (sintomas fisiológicos de ansiedade: boca seca,
flatulência, indigestão, diarreia, cólicas, eructações; palpitações, cefaleia,
hiperventilada, suspiros, sudorese, frequência urinária)
0. Ausente
1. Leve
2. Moderada
3. Grave
4. Incapacitante
Total de pontos:
12. SINTOMAS SOMÁTICOS GASTROINTESTINAIS
0. Nenhum
1. Perda do apetite, mas alimenta-se voluntariamente; sensações de peso no
abdome.
2. Dificuldade de comer se não insistirem. Solicita ou exige laxativos ou medicações
para os intestinos ou para sintomas digestivos.
Total de pontos:
13. SINTOMAS SOMÁTICOS EM GERAL
0. Nenhum
1. Peso nos membros, costas ou cabeça. Dores nas costas, cefaleia, mialgia. Perda
de energia e cansaço
2. Qualquer sintoma bem caracterizado e nítido, marcar 2
Total de pontos:
14. SINTOMAS GENITAIS (perda da libido, sintomas menstruais).
0. Ausentes
1. Leves distúrbios menstruais
2. Intensos
Total de pontos:

72
Capacidade funcional do idoso : proposta de avaliação e atividades (ISBN: 978-65-991601-8-9)

15. HIPOCONDRIA
0. Ausente.
1. Auto-observação aumentada (com relação ao corpo)
2. Preocupação com a saúde
3. Queixas frequentes, pedidos de ajuda, etc.
4. Ideias delirantes hipocondríacas
Total de pontos:
16. PERDA DE PESO (Marcar A ou B; A – pela história; B – pela avaliação
semanal do psiquiatra responsável).
A)
0. Sem perda de peso
1. Provável perda de peso da doença atual
2. Perda de peso definida
B)
0. Menos de 0,5kg de perda por semana
1. Mais de 0,5kg de perda por semana
2. Mais de 1kg de perda por semana
Total de pontos:
17. CONSCIÊNCIA DA DOENÇA
0. Reconhece que está deprimido e doente
1. Reconhece a doença, mas atribui-lhe a causa à má alimentação, ao clima, ao
excesso de trabalho, a vírus, necessidade de repouso
2. Nega estar doente
Total de pontos:
18. VARIAÇÃO DIURNA (se há variação dos sintomas pela manhã ou à noite;
caso não haja variação, marcar 0).
0. Ausentes
1. Leve
2. Grave
Total de pontos:
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19. DESPERSONALIZAÇÃO E DESREALIZAÇÃO (Ideias niilistas, sensações de
irrealidade)
0. Ausentes
1. Leves
2. Moderadas
3. Graves
4. Incapacitantes
Total de pontos:
20. SINTOMAS PARANOIDES
0. Nenhum
1. Desconfiança
2. Ideias de referência
3. Delírio de referência e perseguição
Total de pontos:
21. SINTOMAS OBSESSIVOS E COMPULSIVOS
0. Nenhum
1. Leves
2. Graves
Total de pontos:
TOTAL = _________ PONTOS
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VAMOS PRATICAR
Como forma de prevenção e manutenção da saúde mental, será apresentado
uma sessão que poderá ser aplicada em idosos. A atividade a ser aplicada será
meditação Mindfulness. Mas o que é meditação Mindfulness?
Mindfulness seria exatamente trazer a atenção plena para a ação no
momento atual. ‘Intencional’ significa que o praticante faz a escolha de estar
plenamente atento e se esforça para alcançar esta meta (VANDENBERGHE et al,.
2006). O estado de Mindfulness, está associado a uma série de benefícios para a
saúde (GOYAL, 2014) podendo dizer que pessoas ou pacientes que a cultivam em
suas vidas têm menos sintomas de ansiedade, depressão, transtornos mentais,
dentre outros (KHOURY, 2013).
De acordo com Demarzo (2011), apesar de seguras, as práticas não são
isentas de riscos, principalmente para os praticantes principiantes e para os
portadores de condições clínicas específicas (as principais restrições relativas
conhecidas se referem aos portadores de esquizofrenia e epilepsia) (DEMARZO,
2011).
Abaixo será apresentado um plano de aula, meditação Mindfulness. Logo
após seguem imagens que demostram a posição a ser aplicada na aula (Figura 1).
O objetivo dessa sessão será compreender a importância da meditação
aplicada à saúde de idosos e diminuir sintomas de ansiedade, depressão,
transtornos mentais, dentre outros.
Desenvolvimento:
1. Adotando uma posição confortável, sentado ou deitado, deve-se deixar o
corpo se estabilizar na posição. Pode-se fazer uma ou duas respirações
mais profundas para trazer a atenção para o corpo, como também começar
lentamente a observar as sensações no corpo naquele momento (contato
do corpo com o chão ou cadeira, temperatura da pele, possíveis
desconfortos, etc.).
2. Gradualmente, começa-se a trazer a atenção e a observação para os
movimentos do corpo durante a respiração, como, por exemplo, os
movimentos do tórax e do abdome na inspiração e expiração do ar, ou,
ainda, a sensação do ar entrando e saindo pelas narinas durante a
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respiração. É importante seguir o fluxo natural da respiração, sem tentar
alterá-lo, apenas observando-o.
3. Deve-se manter, então, a observação da respiração como âncora da
atenção e da mente no momento presente, momento a momento, a cada
respiração.
4. Eventualmente,

se

alguma

distração,

pensamento,

sensação

ou

preocupação vier à tona, deve-se gentil e simplesmente apenas perceber e
deixar passar, sem se prender ou julgar, voltando novamente a observação
para a respiração.
5. Antes de encerrar a sessão, a atenção e a observação são trazidas
novamente para as sensações em todo o corpo naquele momento, e, lenta
e gradualmente, termina-se a prática.
Você irá precisar de colchonete, cadeira, travesseiro, som, fone de ouvido e
toalha.
Avaliação: Escolher técnicas e tipos de meditação que melhor se adaptem às
necessidades e preferências de cada um. Ter em mente que algum desconforto, nas
costas ou nas pernas, por exemplo, pode ocorrer em iniciantes. Buscar achar uma
posição mais confortável pode ajudar nesses casos.
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Figura 1 – Posições que podem ser utilizadas na meditação Mindfulness.
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AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE
Cristina Grein Xavier
Danieli Theodoroski
CONTEXTUALIZAÇÃO
Segundo Dantas (2005, p. 57) a flexibilidade é definida como a qualidade
física responsável pela execução voluntária de um movimento de amplitude angular
máxima, por uma articulação ou conjunto de articulações, dentro dos limites
morfológicos, sem riscos de provocar lesões. Nelson (2007) diz que uma boa
flexibilidade tem efeitos benéficos sobre os músculos e articulações, ajuda a evitar
lesões, reduzindo ao mínimo as dores musculares e aumentando o nível de
eficiência em todas as atividades físicas.
A flexibilidade pode ser influenciada pelos seguintes fatores: hora do dia,
temperatura

ambiente,

idade,

sexo,

herança

genética,

estrutura

articular

propriamente dita, tensão muscular, limitações do tecido conjuntivo dentro dos
músculos, ligamentos, influências musculares e outros (NELSON; BANDY, 2004).
De acordo com (DANTAS et al. 2008) com o passar do tempo a possibilidade de
adquirir flexibilidade diminui, na razão inversa do treinamento específico realizado,
ou seja, quanto antes iniciar os treinos de flexibilidade e, melhor será a sua
mobilidade articular.
Kisner e Colby (2005) aponta que o alongamento é uma manobra terapêutica
utilizada para aumentar a mobilidade dos tecidos moles por promover o aumento do
comprimento das estruturas que tiveram encurtamento adaptativo, ele aumenta a
amplitude do movimento, contribui para aumentar a flexibilidade articular, e pode ser
também utilizado como técnica para aumentar o tecido conjuntivo. Basicamente,
para desenvolver a flexibilidade em um indivíduo, são três formas de exercícios de
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alongamento: alongamento ativo, alongamento passivo e facilitação neuromuscular
proprioceptiva (FNP), segue no Quadro 1.
Quadro 1 – Formas exercícios de alongamento.

FORMAS DE ALONGAMENTO
Alongamento Ativo

Refere-se as possibilidades de um movimento de uma articulação a
qual se encontra limitada pelos músculos antagonistas, ela é realizada
através de exercícios dinâmicos.

Alongamento
Passivo

Refere-se quando o indivíduo tem ajuda de força externas, consiste de
postura estática (o alongamento passivo pode ser chamado de
alongamento estático), envolve alongamento do músculo agonista
seguido de uma força mantendo por um período de tempo.

Facilitação
Neuromuscular
Proprioceptiva

Ela é separada em três fases. A primeira fase é a fase da mobilidade
do seguimento corporal até o seu limite de amplitude; A segunda fase
é a contração isométrica máxima durante seis segundos; A terceira
fase de alongamento do movimento além do limite original.

Fonte: Werlang (1997); Araújo (2002); Nelson (2004)

Exercícios de alongamento podem ter desvantagens se não forem realizados
corretamente (JUNIOR, 2004). Para Williamson (2015) o alongamento excessivo
pode danificar as articulações e o músculo, dificultando o desempenho do indivíduo
tanto a longo quanto em curto prazo.
Schneider et al. (1995) diz que a mobilidade articular é o ângulo de realização
do movimento de uma maneira natural. Quando um músculo está aquecido, ele dá
mais de si, alonga-se mais, tem maior resistência às lesões e a sua capacidade
contrátil é maior (CALVO, 1998).
É essencial manter um bom nível de flexibilidade durante a vida, pois, é um
dos fatores de maior importância na capacidade funcional dos idosos e na realização
de seus afazeres do dia a dia (PAPALÉO NETTO, 2003, p. 78). Segundo o
American College of Sports Medicine (ACSM, 1998, p. 48-78), a flexibilidade pode
ser mantida por meio da pratica de atividade física. Exercícios tradicionais para o
idoso têm sido importantes no aumento e manutenção da flexibilidade (BERTOLLA
et al. 2007). Sendo assim, um treinamento para a flexibilidade pode ser realizado de
acordo com a frequência, repetições e tipos de movimento como descrito no Quadro
2.
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Quadro 2 – Características do treinamento de Flexibilidade

Frequência

3 vezes por semana ou diariamente.

Repetições

3 a 5 repetições.

Materiais
Tipos de Movimento

Colchonetes, almofadas, faixas e bancos.
Lentos, seguidos de alongamento estático, sem causar dor.

Fonte: Okuma (2003)

A flexibilidade é importante para o idoso, pois, durante o processo de
envelhecimento são observados declínios de componentes da capacidade funcional
(DESCHENES, 2004). Guadagnine e Olivoto (2004) dizem que as capacidades
físicas vão diminuindo com o envelhecimento. Segundo Shepard (1998), durante a
vida ativa, adultos perdem em torno de 8 a 10 centímetros de flexibilidade na região
lombar e no quadril quando medido no teste “Sit and reach” (sentar e alcançar).
Essa perda pode afetar o equilíbrio, a postura e o desempenho funcional, além de,
aumentar o risco de quedas e problemas respiratórios, diminuir a velocidade da
marcha e dificultar as atividades da rotina diária (FELAND et al. 2011, p. 81).
Conseguiu-se verificar essa perda de flexibilidade em idosos por meio de um
estudo realizado por Stathkostas et al. (2013) com 436 idosos de 60 a 86 anos de
idade, que examinou as diferenças relacionadas a idade na flexibilidade. Houve um
declínio de 5 a 7 graus por década na abdução de ombro e flexão de quadril. Por
outro lado, um estudo longitudinal de dois anos realizado por Rabelleto et al. (2006),
com 32 idosos de 60 a 80 anos, mostra que os níveis de flexibilidade em idosas
foram mantidos inalterados, porém foram inseridos exercícios de alongamento em
sua rotina, encontrou-se uma média de 30 cm no teste de sentar e alcançar. Já em
relação aos membros superiores um estudo realizado por Elias et al. (2012) com 18
idosos de 64 a 69 anos verificou que 77,78% de sua amostra apresentaram níveis
de baixa flexibilidade e 22,22% apresentaram boa flexibilidade.
É muito importante medir a flexibilidade em idosos, pois segundo Geraldes et
al. (2007) esses testes apresentam elevada validade lógica e representam
movimentos necessários para as atividades da vida diária.
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COMO MEDIR E AVALIAR
Nesse capítulo serão apresentados três testes para medir a flexibilidade em
idosos.
1) Teste sentar e alcançar – American Alliance for Health, Physical
Education, Recreation and Dance (AAHPERD, 1980)
Objetivo: Avaliar a flexibilidade da região lombar e do quadril.
Equipamento: Fita adesiva de 50,8 centímetros (cm) e fita métrica de metal.
Protocolo: A fita adesiva de 50,8 cm é afixada ao solo e a fita métrica de metal
também é afixada ao solo perpendicularmente com uma marca de 63,5 cm colocada
sobre a fita adesiva. Colocam-se duas marcas equidistantes de 15,2 cm do centro
da fita métrica (Figura 1). O avaliado, descalço e sentado no solo, deverá estar com
as pernas completamente estendidas e os pés afastados a 30,4 cm de distância, os
calcanhares devem estar centrados nas marcas da fita adesiva e os dedos
apontados para cima (Figura 2). O número zero da fita métrica deve apontar para o
avaliado. O avaliado desliza com as mãos sobrepostas, sobre a fita métrica o mais
distante que conseguir e permanecendo nessa posição por pelo menos 2 segundos.
Não deve haver flexão de joelho, caso haja, o avaliador deve segurar os joelhos do
avaliado. São realizadas duas tentativas de prática e duas tentativas de teste. O
resultado é obtido pelo melhor número nas tentativas de teste, sendo classificado na
seguinte forma (Quadros 3 e 4):
Quadro 3 - Valores normativos para mulheres do Teste de Flexibilidade (FLEX)

Muito Fraco
Fraco
Regular
Bom
Muito Bom

60 a 69 anos
11,5 – 24,0 cm
24,5 – 44,5 cm
45,0 – 53,5 cm
54,0 – 61,5 cm
62,0 – 82,5 cm

70 a 79 anos
< 49 cm
49,1 – 56cm
57,0 – 62,9 cm
63,0 – 70,0 cm
> 71

Acima de 80 anos
≤ 44,9
45 – 52,9
53 – 59,9
60 – 64,9
≤ 65

Fonte: Mazo, Lopes e Benedetti (2009; p. 162-163.)
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Quadro 4 – Valores normativos para homens do Teste de Flexibilidade (FLEX)

Muito Fraco
Fraco
Regular
Bom
Muito Bom

60 a 69 anos
≤ 39 cm
40,0 – 45,0 cm
46,0 – 54,5 cm
54,6 – 63,0 cm
≥ 64,0

Fonte: Mazo, Lopes e Benedetti (2009; p. 162-163).

Conforme pesquisa bibliográfica realizada, os valores normativos para
homens só constam até 69 anos. Este teste foi validado com 330 idosos brasileiros
por Petreça, Benedetti e Silva (2011).
Figura 1- Marcação da fita métrica

Figura 2 - Demonstração do teste de sentar e alcançar adaptado
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2) Alcançar Atrás das Costas – Senior Fitness Test (RIKLI; JONES, 1999)
Objetivo: Avaliar a flexibilidade dos membros superiores (distância que as
mãos podem atingir atrás das costas).
Equipamentos: Régua de 45 cm.
Protocolo: Na posição em pé, o avaliado coloca a mão dominante por cima do
mesmo ombro e alcança o mais baixo possível em direção ao meio das costas,
palma da mão para baixo e os dedos estendidos (o cotovelo apontado para cima). A
mão do outro braço é colocada por baixo e atrás, com a palma virada para cima,
tentando alcançar o mais longe possível numa tentativa de tocar (ou sobrepor) os
dedos médios de ambas (figura 3). O teste pode ser realizado com ambas as mãos.
Avaliação: A distância de sobreposição, ou a distância ente os dedos médios
é a medida ao cm mais próximo. Os resultados negativos (-) representam a distância
mais curta entre os dedos médios; os resultados positivos (+) representam a medida
da sobreposição dos dedos médios. Registra-se duas medidas. O “melhor” valor é
usado para medir o desempenho. Certifique-se de que marca os dois sinais na linha
de pontuação.
Valores Normativos: Classificação em número de centímetros obtidos
categorizados por faixas etárias (Quadros 5 e 6):
Quadro 5 - Classificação para o teste Alcançar atrás das costas – Homens
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
anos
anos
anos
anos
anos
Muito Fraco
≤ -10,5
≤ -7,4
≤ -8,2
≤ -8,6
≤ -9,9
Fraco
Regular
Bom

-7,3 a -4,6
-4,5 a -2,2

Muito Bom

85 a 89
anos
≤ -10,2

90 a 94
anos
≤ - 11,2

-8,5 a -5,7
-5,6 a -3,3

-9,8 a -6,9 -10 a -7,1
-6,8 a - 4,3 -7,0 a -4,3

-10 a - 7,4
-7,3 a -5,0

-11 a -8,4
-8,3 a -6,0

-2,1 a 0,6

-8,1 a -5,3
-5,2 a -2,9
-2,8 a 0

-3,2 a -0,4

-4,2 a -1,3

-4,2 a -1,2

-4,9 a -2,2

-5,9 a -3,2

≥ 0,7

≥ 0,1

≥ -0,3

≥ -1,2

≥ -1,1

≥ -2,1

≥ -3,1

85 a 89
anos
≤ -7,7

90 a 94
anos
≤ -8,9

-7,6 a -5,0
-4,9 a -2,8
2,7 a 0,1
≥ 0,0

-8,8 a -5,8
-5,7 a -3,2
-3,1 a -0,1
≥ 0,0

Fonte: Rikli e Jones (2001)
Quadro 6 - Classificação para o teste Alcançar atrás das costas – Mulheres
60 a 64
65 a 69 70 a 74 aos 75 a 79
80 a 84
anos
anos
anos
anos
Muito fraco
≤
-4,9
≤ -3,6
≤ -4,3
≤ -5,5
≤ -6,1
Fraco
-3,5 a -1,6 -4,2 a 2,1
Regular
-1,5 a 0,2
2,0 a 0,3
Bom
0,3 a 1,9
-0,2 a 1,9
Muito Bom
≥ 2,0
≥ 2,0
Fonte: Rikli e Jones (2001)

-4,8 a -2,6
-2,5 a -0,8
-0,7 a 1,5
≥ 1,6

-5,4 a -3,1
-3,0 a -1,1
-1,0 a 1,3
≥ 1,4

-6,0 a -3,7
-3,6 a -1,6
1,5 a 0,9
≥ 1,1
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Figura 3 - Teste alcançar atrás das costas - Rikli e Jones (1999)

3) Sentado e alcançar – Sênior Fitness Test (RIKLI; JONES, 1999)
Objetivo: Avaliar a flexibilidade dos membros inferiores (distância atingida na
direção dos dedos dos pés
Equipamento: Uma cadeira com encosto (aproximadamente 43 cm de altura
até o assento) e uma régua de 45 cm. Por razões de segurança, a cadeira deve ser
colocada contra uma parede de forma que se mantenha estável (não deslize para a
frente) quando o avaliado se sentar na respectiva extremidade).
Protocolo: Começando na posição sentado, o participante avança o seu corpo
para frente, até se encostar sentado na extremidade do assento da cadeira. A dobra
entre o topo da perna e as nádegas deve estar ao nível da extremidade do assento.
Com uma perna flectida e o pé totalmente ao solo, a outra perna (de preferência) é
estendida na direção da coxa, com o calcanhar no chão e o pé flexionado
(aproximadamente 90º). O avaliado deve ser encorajado a expirar à medida que flete
para a frente, evitando movimentos bruscos, rápidos e fortes, nunca atingindo o
limite da dor. Com a perna estendida, o avaliado se flexiona lentamente para a frente
até à articulação da coxofemoral (a coluna deve manter-se a mais direita possível,
com a cabeça no prolongamento da coluna, portanto não flexionada), deslizando as
mãos (uma sobre a outra, com as pontas dos dedos sobrepostas) ao longo da perna
estendida, tentando tocar os dedos dos pés (figura 4). Deve tocar nos dedos dos pés
durante 2 segundos. Se o joelho da perna estendida começar a flexionar, solicitar ao
avaliado que se sente lentamente até que o joelho fica na posição estendida antes
de iniciar a medição. O teste pode ser avaliado em ambas as pernas
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Avaliação: Usando uma régua de 45 cm, o avaliador registra a distância (cm)
até os dedos dos pés (resultado mínimo) ou a distância (cm) que consegue alcançar
para além dos dedos dos pés (resultado máximo). O meio do dedo grande do pé, na
extremidade do sapato, representa o ponto zero. Registrar ambos os valores
encontrados com a aproximação de 1cm, e fazer um círculo sobre o melhor
resultado. O melhor resultado é usado para avaliar o desempenho. Assegure-se de
que registra os sinais – ou + na folha de registro.
Valores Normativos: Classificação em número de centímetros obtidos
categorizados por faixas etárias (quadros 7 e 8).
Quadro 7- Classificação do Teste Sentado e Alcançar para Homens

Muito
Fraco
Fraco
Regular
Bom
Muito
Bom

60 a 64
anos

65 a 69
anos

70 a 74
anos

75 a 79
anos

80 a 84
anos

85 a 89
anos

90 a 94
anos

≤ -3,4

≤ -3,9

≤ -3,9

≤ -5,0

≤ -6,2

≤ -5,9

≤ -7,2

-3,3 a -0,6
-0,5 a 1,8
1,9 a 4,6

-3,8 - 1,1
-1,0 a 1,1
1,2 a 3,9

-3,8 a -1,2
-1,1 a 1,1
1,2 a 3,8

-4,9 a -2,3
-2,2 a 0,1
0 a 2,8

-6,1 a -3,2
-3,1 a -0,8
-0,7 a 2,2

-5,8 a -3,5
-3,4 a -1,3
-1,2 a 1,1

-7,1 a -4,7
-4,6 a -2,5
-2,4 a 0

≥ 4,7

≥ 4,0

≥ 3,9

≥ 2,9

≥ 2,3

≥ 1,2

≥ 0,1

Fonte: Rikli e Jones (2001)
Quadro 8 - Classificação do Teste Sentado e Alcançar para Mulheres

Muito
Fraco
Fraco
Regular
Bom
Muito
Bom

60 a 64
anos

65 a 69
anos

70 a 74
anos

75 a 79
anos

80 a 84
anos

85 a 89
anos

90 a 94
anos

≤ -1,3

≤ -1,0

≤ -1,7

≤ -2,0

≤ -2,6

≤ -3,2

≤ -5,1

-1,2 a 1,1
1,2 a 3,1
3,2 a 5,5

-0,9 a 1,1
1,2 a 2,9
3,0 a 5,0

-1,6 a 0,5
0,6 a 2,3
2,4 a 4,5

-1,9 a 0,2
0,3 a 2,1
2,2 a 4,4

-2,5 a 0,4
-0,3 a 1,4
1,5 a 3,6

-3,1 a -1,0
-0,9 a 0,8
0,9 a 3,0

-5,0 a -2,7
-2,6 a -0,7
-0,6 a 1,7

≥ 5,6

≥ 5,1

≥ 4,6

≥ 4,5

≥ 3,7

≥ 3,1

≥ 1,8

Fonte: Rikli e Jones (2001)
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Figura 4 - Teste sentado e alcançar

ATIVIDADE PRÁTICA
A realização de sessões de exercícios de alongamento pode auxiliar na
melhora ou manutenção da flexibilidade. Para a realização da atividade prática, vale
lembrar que a postura e a concentração têm extrema importância, pois se for
realizada de forma errada, poderá gerar lesões. Segue abaixo procedimentos
necessários par a aplicação:
 Utilizar roupas leves e confortáveis;
 Realizar os exercícios de alongamento com calma;
 Pode ser realizado em qualquer ambiente da casa, desde que o chão não
seja escorregadio;
 Utiliza-se uma cadeira, resistente, a qual deverá ter entre 47-57 cm de altura
do assento. Por razões de segurança, a parte do encosto da cadeira deve
estar encostada na parede;
 Pode ser realizado descalço, meia antiderrapante ou calçado, desde que
esteja confortável e seguro;
 É preferível que seja acompanhado por um profissional para supervisionar;
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 Consta com 13 (treze) exercícios de alongamento, os quais devem ser
realizados de 3 vezes por semana ou diariamente, segundo as
recomendações de Okuma (2003).
Exercícios de Alongamento
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1 - Sentado com as costas bem apoiadas na cadeira, puxar a cabeça com a
mão lateralmente, até sentir uma leve pressão na lateral do pescoço, realizar de um
lado e depois do outro, repetindo três vezes durante 20 segundos cada lado.
2 - Estender o braço a frente e na altura do ombro, e puxa-lo lateralmente
segurando no cotovelo com a outra mão, repetindo três vezes durante 20 segundos
cada lado.
3 - Com as duas mãos sobre a nuca, cotovelos fechados, pressionar a cabeça
para baixo, repetindo três vezes durante 20 segundos.
4 - Flexionar o braço por trás da cabeça e puxar o cotovelo com a outra mão
em direção das costas, repetindo três vezes durante 20 segundos cada lado.
5 - Movimentar os ombros para frente e para trás, sendo 10 vezes para frente
e 10 vezes para trás.
6 - Com o braço estendido a frente e na altura do ombro, puxar os dedos da
mão para cima e depois para baixo, repetindo três vezes durante 20 segundos cada
lado.
7 - Sentado na cadeira, cruzar uma das pernas em cima da outra, com o
tornozelo apoiado pouco acima do joelho, fazendo o número 4 (sentado). Logo,
inclinar o tronco para a frente, o máximo que se consegue com segurança, braços e
cervical relaxados e respiração suave, repetindo três vezes durante 20 segundos
cada lado.
8 - Sentado na cadeira, dobrar uma das pernas em um angulo de 90º e
estender a outra perna. Na perna estendida é necessário que o pé esteja flexionado
e que as duas mãos estejam no joelho, para evitar que seja dobrado, e levar o
tronco a frente, repetindo três vezes durante 20 segundos cada lado.
9 - Sentado na cadeira, levantar uma das pernas e segurar na região próxima
ao peito, enquanto a outra mantém em 90º, repetindo três vezes durante 20
segundos cada lado.
10 - Em pé, posicionado atrás da cadeira, segurar com as duas mãos na parte
de cima da cadeira e colocar uma das pernas para trás, fazendo com que a perna
que está na frente fique flexionada. O pé que está atrás deverá estar por completo
no chão, direcionado para a frente, repetindo três vezes durante 20 segundos cada
lado.
12 - Em pé, entrelaçar os dedos das mãos para frente durante 20 segundos.
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13 - Em pé, realizar flexão lateral de tronco com os braços estendidos e
dedos entrelaçados acima da cabeça por 20 segundos e repetindo três vezes
durante 20 segundos cada lado.
Neste capítulo foi abordada a flexibilidade do indivíduo idoso, sua
conceituação e importância, as características do treinamento de flexibilidade e
como ela pode afetar diretamente nas atividades da vida diária. Foram apresentados
testes que podem ser utilizados para avaliação, além de exercícios sugeridos para a
manutenção e melhora da flexibilidade.
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COMPOSIÇÃO CORPORAL EM IDOSOS
Fernando José Padilha
Luiz Gustavo dos Santos
O estudo da composição corporal humana envolve a quantificação “in vivo”
dos componentes corporais (músculos, ossos, gordura, órgãos, sistemas, etc.) e
suas relações associadas a fatores como nutrição, exercício físico, crescimento,
desenvolvimento, envelhecimento e doenças associadas (SARDINHA, 2012).
O idoso vem sofrendo inúmeras alterações, principalmente a mudança física,
que acontece com aumento da gordura corporal, perdendo volume muscular e
ósseo, comprometendo atividades simples do dia a dia, diminuindo frequência de
atividade física, consumo ou quantidade de alimentos insuficientes para a saúde,
ocorrendo aumento de peso de gordura e desenvolvimento da sarcopenia, ocorre a
perda gradual de massa musculoesquelética, consequentemente diminuindo a força
muscular e massa óssea, sucedendo o aumento gradual da gordura corporal e
afetando diretamente as atividades básicas do idoso. (GARCIA; et al 2016).
A massa magra tem relação direta com a produção de força muscular, que é
afetada pelo baixo IMC, e aumento de gordura corporal que tem influência no
declínio da força comprometendo nas atividades diárias. (PEREIRA et al., 2015).
O número de idosos com obesidade cresceu de forma muito mais expressiva,
pois o índice de 11,8% em 2006 subiu para 20,3% em 2019, um aumento de 72%,
que em números podemos se basear que a cada 10 brasileiros, 2 estão obesos. Os
dados para pessoas com sobrepeso são de 55,4% o que podemos interpretar que é
um pouco mais que a metade da população brasileira (BRASIL, 2019).
Neste contexto, a capacidade funcional, ou seja, a habilidade para realização
de atividades da vida diária surge como um novo paradigma de saúde, muito
importante para o idoso no contexto da Síndrome da Fragilidade, que tem entre os
seus componentes a desnutrição crônica (BERLEZI, 2016).
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Entretanto, a avalição corporal é de suma importância, sendo assim, deve-se
aplicar no contexto científico a composição corporal com todos os métodos válidos
para as avaliações de maneira confiável e reprodutiva. Para tanto, diversas técnicas
são utilizadas, clínica e cientificamente, para estimar a composição corporal,
podendo

ser

classificados

em

diretos,

indiretos

e

duplamente

indiretos

(HADERSLEV; HADERSLEV; STAUN. 2005).
MÉTODOS MODELOS
A composição corporal pode ser dividida seguindo vários modelos, sendo
eles, segundo Heyward; Stolarczyk, (2000): Modelo de dois componentes: Gordura e
Massa Isenta de Gordura (MIG); Modelo de quatro componentes (Químico):
Gordura, água, proteína e mineral; Modelo Fluido Metabólico: gordura, fluído
extracelular, fluído intracelular, sólidos. Intracelulares e sólidos extracelulares;
Modelo de quatro componentes anatômico: tecido adiposo, tecidos moles (músculos
não esqueléticos), músculos esqueléticos e ossos.
Existem diversas formas de avaliar a composição corporal, e tais métodos são
divididos em três grupos: Métodos Diretos, Indiretos e Duplamente indiretos
(MARTIN, DRINKWATER, 1991) (Quadro 1).
Quadro 1 - Métodos de mensuração da composição corporal.

MÉTODO
DIRETO

MÉTODO
INDIRETO

MÉTODO
DUPLAMENTE
INDIRETO

O método direto, apesar de apresentar elevada precisão, tem rara
utilização por consistir na análise é realizada por dissecação física ou
físico-química de cadáveres.
As técnicas indiretas são precisas, possuem uma limitada aplicação
prática e um alto custo financeiro. São utilizadas principalmente para
validar as técnicas duplamente indiretas. Pesagem hidrostática,
plestimografia, topografia computadorizada, ressonância magnética,
Absortometria Radiológica de Raios-X de Dupla Energia (DEXA),
Hidrometria Normalmente utilizadas para um menor número de
avaliados.
As técnicas duplamente indiretas são menos rigorosas, porém
apresentam melhor aplicação prática e menor custo financeiro, podendo
ser empregadas tanto em pesquisas de campo quantos em estudos
clínicos. Neste grupo, destacam-se a bioimpedância elétrica e a
antropometria, incluindo o IMC, as pregas cutâneas, as medidas de
perímetros (circunferência da cintura, relação cintura/quadril), o índice
de conicidade e a relação cintura/estatura.

Fonte: Martin; Drinkwater, 1991.
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Vendo por esse modo podemos dizer que os procedimentos nos laboratórios
que oferecem estimativas de alta precisão sobre as matérias de massa de gordura e
massa muscular são uma opção primária para análises na composição corporal
(MONTEIRO; FERNANDES FILHO, 2002). Embora esse tipo de método de
avaliação tenha custo muito elevado pela sofisticação dos equipamentos e da
metodologia que envolve o processo, também tem a dificuldade de aplicar ao público
de estudo os protocolos das medidas e avaliações, por isso outro meio de medidas e
avaliações seria a próxima e melhor escolha pelo método em antropometria e
bioimpedância, que são excelentes ferramentas para analisar composição corporal.
(BRITTO; MESQUITA, 2008).
Porém as técnicas duplamente indiretas são mais simplificadas, e pode ser
usada para públicos maiores pela facilidade de aplicar e baixo custo, se tornando a
melhor opção para maiores populações. Essas avaliações são importantes e elas
podem verificar a situação da composição corporal em idosos, entretanto precisa ter
mais cautela, pois com o envelhecimento há alterações na pele que por sua vez
perde sua elasticidade e com isso comprometendo o resultado final da avalição.
(BRITTO; MESQUITA, 2008).
Seguindo informações dos dados acima podemos concluir que a população
idosa acima do peso veio crescendo, com isso podemos advertir esse grupo
específico para reestabelecer atividades físicas dentro de suas atividades diárias,
com objetivo da melhora da qualidade de vida e saúde do idoso, além da melhora na
composição corporal e social da pessoa.
COMO MEDIR E AVALIAR
1) Dados Antropométricos
Os dados antropométricos apresentados abaixo seguirão os procedimentos
propostos por Stewart (2011) e referem-se ao Padrão Internacional para Avaliação
Antropométrica do ISAK. Serão demonstrados: massa corporal, estatura, perímetro
de cintura, perímetro de quadril, perímetro de braço relaxado, dobra cutânea
tricipital.
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Massa corporal
Instrumento: balança com precisão de 100g, de preferência digital, que deve
ser aferida a cada seis meses. Realizar as medidas na mesma balança.
Posição do avaliado: em pé, descalços e com menor quantidade de roupa
possível, de frente a escala de medida (Figura 1).
Posição do avaliador: em pé de frente para o avaliado
Procedimento: o avaliado deve subir na plataforma, colocando um pé de cada
vez e se posicionando no centro da mesma.
Figura 1 – Demonstração da medida de massa corporal.

Estatura
Instrumento: estadiômetro (precisão 1 mm) e fita métrica (precisão 0,1 mm).
Referência anatômica: vértex e região plantar.
Posição do avaliado: em pé, pés descalços e unidos (Figura 3), cabeça em
plano de Frankfurt. (Figura 2)
Posição do avaliador: em pé, ao lado direito do avaliado (se necessário subir
em um banco para realizar a medida).
Procedimento: o cursor (toesa) deve estar em um ângulo de 90 graus em
relação a escala, tocando o ponto mais alto da cabeça ao final de uma inspiração.
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São realizadas duas medidas. A cada medida pede-se para o avaliado sair e
retornar a posição.
Figura 2. - Posição de Frankfurt

Figura 3 - Demonstração da medida de estatura.

Perímetro de Cintura (Figura 4)
Instrumento: fita métrica com precisão de 0,1 mm
Referência Anatômica: a medida é feita no ponto mais estreito entre a última
costela e a crista ilíaca.
Posição do avaliado: em pé, posição ortostática.
Posição do avaliador: de frente para o avaliado
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Figura 4 - Demonstração da medida de perímetro de cintura.

Perímetro de Quadril
Instrumento: fita métrica com precisão de 0,1 mm
Referência anatômica: maior proporção da região glútea (nádegas).
Posição do avaliado: em pé, coluna ereta, coxas unidas, braços ao longo do
corpo.
Posição do avaliador: ao lado direito do avaliado.
Procedimento: medir o maior perímetro do quadril, levando em consideração
a porção mais volumosa das nádegas (Figura 5), que é localizada observando-se
lateralmente a pelve.
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Figura 5 - Demonstração da medida de perímetro de quadril.

Perímetro de Braço Relaxado
O perímetro de braço corresponde à circunferência obtida na distância média
entre o bordo mais lateral do acrômio e o olécrano.
Instrumento: fita métrica com precisão de 0,1 mm
Referência anatômica: Para identificar o ponto de referência anatômica, o
avaliado deverá flexionar o cotovelo, formando ângulo de 90 graus entre o braço e o
antebraço, com a palma da mão voltada para cima (Figura 6).
Posição do avaliado: O avaliado deverá posicionar-se em pé, em posição
ereta, os pés afastados à largura dos quadris, o peso corporal equilibrado
igualmente entre ambas as pernas, a cabeça orientada no plano de Frankfurt (Figura
2), os membros superiores pendentes ao lado do corpo e a palma das mãos voltada
para as coxas.
Posição do avaliador: deverá colocar-se em pé, lateralmente à direita do
avaliado.
Procedimento: com auxílio de fita antropométrica determina-se a distância
entre o bordo súpero-lateral do acrômio e o processo do olécrano da ulna, e, na
sequência, assinala-se o ponto equivalente à distância média entre ambos (Figura
7). Depois, envolvendo o braço com a fita antropométrica, de forma que esta
coincida com o ponto assinalado, realiza-se a leitura da medida (Figura 8).
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Figura 6 - Demonstrando a posição do braço em ângulo de 90 graus.

Figura 7 - Identificando e marcando o ponto de referência.
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Figura 8 - Demonstrando a realização da leitura da medida.

Prega Cutânea Tricipital
Instrumento: fita métrica com precisão de 0,1 mm, adipômetro e lápis para
marcação.
Referência anatômica: face posterior do braço, paralelamente ao eixo
longitudinal, no ponto que compreende a metade da distância entre a borda
súperolateral do acrômio e o olécrano.
Posição do avaliado: em pé, coluna ereta, coxas unidas, braços ao longo do
corpo.
Posição do avaliador: ao lado direito do avaliado.
Procedimento: O avaliador deverá identificar e marcar com uma caneta ou
lápis apropriado o local da medida (Figura 9). O pinçamento da prega cutânea
deverá ser feito com a mão esquerda e com os dedos polegar e indicador a ± 1 cm
acima do local marcado da medida. Colocar as hastes do adipômetro
perpendiculares à prega, ± 1 cm abaixo do local pinçado, e soltar lentamente as
hastes; manter a prega pressionada enquanto à medida é realizada; fazer à leitura
no adipômetro ± 3 segundos após a pressão ter sido aplicada na prega (Figura 10).
Afastar as hastes do adipômetro para removê-lo e fecha-las lentamente. Ler o
mostrador em sua escala mais próxima e realizar no mínimo duas medidas para
cada local.
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Figura 9 - Marcando o local da medida da PCT.

Figura 10 - Demonstrando o pinçamento da dobra e a leitura do adipômetro.

2) Circunferência Muscular do Braço
Segundo Cuppari (2005) a circunferência muscular do braço (CMB): é a
medida que avalia o compartimento de reserva do tecido muscular, entretanto não
há correção da área óssea é obtida a partir dos valores de PCT (prega cutânea
tricipital) e CB (circunferência do braço) a serem lançados na fórmula abaixo, que
em seguida, apresenta os padrões de referência desta medida. Como será mostrado
no Quadro 2.
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𝐶𝑀𝐵(𝑐𝑚) = 𝐶𝐵(𝑐𝑚) − (

ᴫ x PCT
)
10

De acordo com a equação acima temos como exemplo (Quadro 2) de um
homem com a idade de 68 anos, peso 97,3kg sua estatura de 1,71m sua
circunferência do braço de 32,1 a prega cutânea do tríceps 16,9 mm o quadril com
104,5 cintura 103,8.
Quadro 2 - Exemplo da utilização da equação da Circunferência muscular do braço.

𝐶𝑀𝐵(𝑐𝑚) = 𝐶𝐵(𝑐𝑚) − (
𝐶𝑀𝐵(𝑐𝑚) = 32,1 − (

ᴫ x PCT
)
10

3,14 x 16,9
)
10

𝐶𝑀𝐵(𝑐𝑚) = 32,1 − (

53,06
)
10

𝐶𝑀𝐵 = 32,1 − 5,30
𝐶𝑀𝐵 = 26,8𝑐𝑚
Quadro 3 – Tabela de percentil de CMB .

Idade
(anos)

5

10

25

25,0 – 34,9
35,0 – 44,9
45,0 – 54,9
55,0 – 64,9
65,0 – 74,9

24,3
24,7
23,9
23,9
22,3

25,0
25,5
24,9
24,5
23,5

26,4
26,9
26,5
26,0
25,1

Idade
(anos)

5

10

25

25,0 – 34,9
35,0 – 44,9
45,0 – 54,9
55,0 – 64,9
65,0 – 74,9

18,3
18,6
18,7
18,7
18,5

18,8
19,2
19,3
19,6
19,5

19,9
20,5
20,6
20,9
20,8

Percentil
50
Homens
27,9
28,6
28,1
27,8
26,8

75

90

95

29,8
30,2
30,0
29,8
28,4

31,4
31,8
31,5
31,0
29,8

32,6
32,7
32,6
32,0
30,6

90

95

24,6
25,7
26,0
26,6
26,4

26,4
27,2
28,0
28,0
27,9

Percentil
50
75
Mulheres
21,2
22,8
21,8
23,6
22,0
23,8
22,5
24,4
22,5
24,4

Fonte: Frisancho, A R. New norms of upper limb fat and muscle areas for assessment of nutritional
status. Am. J.Clin. Nutr., 34:2540- 2545,1981
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𝐴𝑑 𝐶𝑀𝐵 = (

CMB Obtida(cm)X 100
)
CMB Percentil 50 ∗

Seguindo a informação da tabela acima podemos dar sequência a seguinte
fórmula da Ad CMB (Quadro 4).
Quadro 4 – Exemplo de equação da adequação da circunferência muscular do braço.

𝐴𝑑 𝐶𝑀𝐵 = (

CMB Obtida(cm)X 100
)
CMB Percentil 50 ∗

𝐴𝑑 𝐶𝑀𝐵 = (

26,8 X 100
)
CMB Percentil 50

𝐴𝑑 𝐶𝑀𝐵 = (

26,8 X 100
)
26,8

𝐴𝑑 𝐶𝑀𝐵 = (

2.680
)
26,8

𝐴𝑑 𝐶𝑀𝐵 = 100%
Legenda: Ad: Adequação

Com o resultado da adequação da CMB, do exemplo acima, podemos
classificar o estado nutricional do indivíduo através do quadro 5.
Quadro 5 - Classificação do estado nutricional de acordo com a adequação da CMB.

Estado Nutricional
Desnutrição Grave
Desnutrição Moderada
Desnutrição Leve
Eutrofia
Sobrepeso
Obesidade

Adequação da CMB(%)
< 70%
70,1 – 80%
80,1 – 90%
90,1- 110%
110,1- 120%
>120%

Fonte: Blackburn e Thornton (1979)

3) Área Muscular do Braço Corrigida
A Área Muscular do Braço Corrigida (AMBc): determina a reserva de tecido
muscular, corrigindo a área óssea (CUPPARI, 2005). É encontrada através de
fórmulas específicas para cada sexo. De acordo com o Quadro 6 podemos ver a
fórmula.

105
Capacidade funcional do idoso : proposta de avaliação e atividades (ISBN: 978-65-991601-8-9)

Quadro 6 - Fórmula da equação para Área muscular do braço corrigida (AMBc)

Homem:

𝐴𝑀𝐵𝑐 = (𝑐𝑚)2 =

[CMB(cm)]²
− 10
4ᴫ

Mulher:

𝐴𝑀𝐵𝑐 = (𝑐𝑚)2 =

[CMB(cm)]²
− 6,5
4ᴫ

Fonte: Kamimura, Sampaio e Cuppari (2009)

A partir da fórmula acima vamos resolver essa equação com as medidas
anteriores, como exemplo no (Quadro 7,), e com o resultado final ver o percentil da
área muscular do braço de acordo com o quadro 8, e por fim conseguir ver no
(quadro 9) o estado nutricional em relação ao percentil da AMBc.
Quadro 7 – Exemplo de equação para área muscular do braço.

[CMB(cm)]²
− 10
4ᴫ
[26,8]²
𝐴𝑀𝐵𝑐 = (𝑐𝑚)2 =
− 10
12,56
𝐴𝑀𝐵𝑐 = 57,18 − 10
𝐴𝑀𝐵𝑐 = 47,18

𝐴𝑀𝐵𝑐 = (𝑐𝑚)2 =

Quadro 8 - Tabela de Percentil da Área Muscular do Braço.

Idade (anos)

5

10

15

25

50 – 54,9
55 – 59,9
60 – 64,9
65 – 69,9
70- 74,9

36,0
36,5
34,5
31,4
29,7

40,0
40,8
38,7
35,8
33,8

42,7
42,7
41,2
38,4
36,1

46,6
46,7
44,9
42,3
40,2

Idade (anos)

5

10

15

25

50 – 54,9
55 – 59,9
60 – 64,9
65 – 69,9
70- 74,9

22,2
22,8
22,4
21,9
22,2

24,6
24,8
24,5
24,5
24,4

25,7
26,5
26,3
26,2
26,0

28,3
28,7
29,2
28,9
28,8

Percentil
50
75
Homens
54,0 62,7
54,3 61,9
52,1 60,0
49,1 57,3
47,0 54,6
Percentil
50
75
Mulheres
33,4 40,4
34,7 40,3
34,5 41,1
34,6 41,6
34,3 41,8

85

90

95

67,0
66,4
64,8
61,2
59,1

70,4
69,6
67,5
64,3
62,1

77,4
75,1
71,6
69,4
67,3

85

90

95

46,1
47,3
45,6
46,3
46,4

49,6
52,1
49,1
49,6
49,2

55,6
58,8
55,1
56,5
54,6

Fonte: Frisancho AR. Anthropometric standards for the assessments of growth and nutritional status
(1990).
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Quadro 9 - Classificação nutricional do percentil da Área Muscular do braço.

AMBc

Desnutrição
Grave
<P5

Desnutrição Leve
/ Moderada
P5 – P15

Eutrofia
>P15

Fonte: Cuppari (2005).

4) Relação Cintura/Quadril (R.C/Q)
A relação cintura-quadril é calculada dividindo-se a medida da circunferência
da cintura em centímetros pela medida da circunferência do quadril em centímetros.
Segundo Gray & Bray (1988) o índice de corte para risco cardiovascular é igual ou
maior que 0,85 para mulheres e 0,90 para homens. Um número mais alto demonstra
maior risco. Quanto menor o valor da relação, melhor. Mulheres com RCQ de 0,8 ou
menos, ou homens com RCQ de 0,9 ou menos são considerados "seguros". Uma
relação de 1,0 ou maior, para qualquer gênero, é considerada "em risco”.

𝑅𝐶𝑄 =

Circunferência da cintura (cm)
Circunferência do Quadril (cm)

A seguir no (Quadro 10) um exemplo com as medidas propostas
anteriormente.
Quadro 10 – Exemplo da equação da relação cintura/quadril

103,8
104,5
𝑅𝐶𝑄 = 0,99

𝑅𝐶𝑄 =

Após realizar o cálculo da relação cintura/quadril, podemos analisar no
Quadro 11 quais os riscos de doenças, de acordo com sexo e a idade.
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Quadro 11 - Relação de riscos cintura/quadril para ambos os sexos.

Idade(anos)
20 - 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69

Homens: Risco de alterações metabólicas
Baixo
Moderado
Alto
< 0,83
0,83 – 0,88
0,89 – 0,94
< 0,84
0,84 – 0,91
0,92 – 0,96
< 0,88
0,88 – 0,95
0,96 – 1,00
< 0,90
0,90 – 0,96
0,97 – 1,02
< 0,91
0,91 – 0,98
0,99 – 1,03

Muito Alto
>0,94
>0,96
>1,00
>1,02
>1,03

Idade(anos)
20 - 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69

Mulheres: Risco de alterações metabólicas
Baixo
Moderado
Alto
<0,71
0,71 – 0,77
0,78 – 0,82
<0,72
0,72 – 0,78
0,79 – 0,84
<0,73
0,73 – 0,79
0,80 – 0,87
<0,74
0,74 – 0,81
0,82 – 0,88
<0,75
0,76 – 0,83
0,84 – 0,90

Muito Alto
>0,82
>0,84
>0,87
>0,88
>0,90

Fonte: Gray e Bray (1988).

5) IMC (ÍNDICE DE MASSA CORPORAL)
IMC é a sigla para Índice de Massa Corpórea, parâmetro adotado pela
Organização Mundial de Saúde para calcular o peso ideal de cada pessoa. O índice
é calculado da seguinte maneira: divide-se o peso do paciente pela sua altura
elevada ao quadrado. Mostrado no (Quadro 12). IMC (KG/m2) = MC/ES2 onde: MC:
Massa Corporal (kg) e ES: Estatura em metros.
Quadro 12 – Exemplo do cálculo do IMC.

MC
ES²
97,3
𝐼𝑀𝐶 =
1,71²
97,3
𝐼𝑀𝐶 =
2,92
𝐼𝑀𝐶 =

MC
ES x ES
97,3
𝐼𝑀𝐶 =
1,71 x 1,71
𝐼𝑀𝐶 =

𝐼𝑀𝐶 = 33,32 kg/m²

A partir os resultados do IMC, observa-se a seguir a classificação (Quadro 13)
proposta pela WHO (1990)
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Quadro 13 - Classificação proposta pela WHO do IMC para adultos

Classificação
Baixo peso
Normal
Sobrepeso
Obesidade

IMC (Kg/m2)
<20
20-24,9
25-29,9
>30

Fonte: WHO (1990)

Outra classificação baseada no IMC é proposta pelas OPAS citado por
Marcucci e Barbosa (2003), conforme o Quadro 14. Classificação do Índice de
Massa Corporal para idosos segundo recomendações da Organização PanAmericana de Saúde.
Quadro 14 - classificação baseada no IMC é proposta pelas OPAS

Classificação
Baixo Peso
Peso Normal
Sobrepeso
Obesidade (Grau I)

IMC
<23 (Kg/m2)
23-28 (Kg/m2)
28-30 (Kg/m2)
>30( Kg/m2)

Fonte: OPAS, citado projeto SABE por Marcucci e Barbosa (2003)

VAMOS PARA A PRÁTICA
Para o cálculo das necessidades energéticas e proteicas, utilizou-se a fórmula
de Harris Benedict (1919) sendo determinado de acordo com a doença e o estado
nutricional do paciente, conforme recomendações para pacientes críticos. Como
funciona o método Harris-Benedict para calcular calorias?
A calculadora de calorias Harris Benedict baseia-se em cinco parâmetros
diferentes para calcular o número de calorias recomendado: Sexo, Altura, Peso,
Idade e Atividade Física.
Com estes parâmetros a calculadora é capaz de calcular a Taxa de
Metabolismo Basal (TMB), ou seja, a quantidade mínima de energia que o seu corpo
consome diariamente, que equivale á quantidade de calorias necessárias para
manter o seu peso atual. A TMB calcula-se seguindo as seguintes equações:
 TMB Mulher = 655 + (9,6 * P) + (1,8 * A) – (4,7 * I)
 TMB Homem = 66 + (13,7 * P) + (5 * A) – (6,8 * I)
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Para ter acesso á calculadora basta apontar seu celular com um leitor de
QRcode para Figura 11.
Figura 11 – Qrcode para acesso a calculadora de TMB

A taxa metabólica basal (TMB) é definida como a quantidade mínima de
energia expressa em quilocalorias (kcal) necessárias para manter as funções vitais
do organismo em condições basais (BRUNETTO; GUEDES; BRUNETTO, 2010).
A seguir no quadro 15 temos alguns exemplos de atividade física e seu gasto
calórico, que poderá servir de base para montagem de um plano de atividade física
para o idoso. Gasto calórico da atividade em kcal por hora ou por minuto (Calculado
para uma pessoa de 70 kg).
Quadro 15 – Exemplos de atividade física e seu respectivo gasto calórico

Caminhada
Caminhando rápido
Caminhar devagar
Compra no Supermercado
Cozinhar
Dança de Salão
Hidroginástica
Lavar louça
Limpeza de casa
Natação
Pintar casa
Subir escada

5,5 kcal/min
520 kcal/hora
240 kcal/hora
270 kcal/hora
168 kcal/hora
3,5 kcal/min
6 kcal/min
60 kcal/hora
300 kcal/hora
9 kcal/min
160 kcal/h
16,7kcal/min

Fonte: Atalla (2019)
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De acordo com Ainsworth (1993) o método criado para calcular o compêndio
energético visa facilitar a coleta de dados de atividade física diária, tendo como
padrão o movimento das atividades realizadas por cada indivíduo, a seguir temos
uma calculadora de gasto calórico diário, que pode ser acessada através do qrcode
na Figura 12.
Figura 12 – Qrcode que dá acesso a calculadora de compendio energético.

Quanto mais ativa é a pessoa, menos limitações ela tem, e que a prática de
exercícios promove além da prevenção, a reabilitação da saúde dos idosos
(BORGES; MOREIRA, 2009).
A atividade física está associada à diminuição do risco de deficiência, ao
atraso no aparecimento de comprometimento funcional e à recuperação da
funcionalidade em adultos mais velhos, que a seguir está relacionado com
desempenho em medidas‐chave de desempenho físico (GERMAIN et al., 2016).
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AVALIAÇÃO DA FORÇA
Ana Caroline Breger De Lima
Luidi Eckel Tatara
O envelhecimento é um conjunto de processos, próprio dos seres vivos, que
se demonstra através da restrição de funcionalidade (SPIRDUSO, 2005). Conforme
o aumento da idade cronológica as pessoas têm uma redução de sua capacidade
física, por conta de uma diminuição de sua atividade física, causada por alterações
psicológicas que acompanham a idade (estresse/depressão), facilitando a aparição
de doenças crônicas, que vão acelerar o processo danoso do envelhecimento
(MATSUDO, 2005).
Uma das capacidades físicas afetadas é a força (STERNANG, 2015). Há uma
perda de massa muscular decorrente da diminuição de fibras ou da atrofia
(CARVALHO, 2004) denominada de sarcopenia, que é uma síndrome geriátrica
(CRUZ, 2010). Por estar associado ao envelhecimento o processo é lento,
progressivo e inevitável, mesmo entre idosos que se exercitam frequentemente
(PELEGRINI, 2018). Para caracterizar a diminuição de força muscular relacionada à
idade, o termo usado é dinapenia, onde há adaptações na função fisiológica
muscular de ordem celular, neural e metabólica, capazes de medir a diminuição de
força relacionada à idade, além da diminuição da massa muscular (CLARK; MANINI,
2008-2012). Esses fenômenos tendem a ocorrer a partir dos 25 anos e vai até os 50
anos, com a diminuição progressiva de até 10% do tamanho das fibras. A partir
disso até os 80 anos, a diminuição é mais agressiva chegando até 50% de perda na
sua área de secção transversa do músculo, afetando mais as fibras do tipo II
(CARVALHO, 2004).
Também, há evidências de que a queda na força da preensão manual é maior
na medida em que a idade se torna mais avançada, sendo o indicativo do
envelhecimento em si ou da redução do nível de atividade física (STERNANG,
2015). Decaindo de 1 a 1,5% ao ano dos 50 aos 70 anos de idade e dobrando esse
percentual após essa idade (OUDEN, 2011). Após os 75 anos de idade há uma
114
Capacidade funcional do idoso : proposta de avaliação e atividades (ISBN: 978-65-991601-8-9)

perda de aproximadamente 6 a 7% de massa muscular, 30% de desempenho físico
e 60% de força muscular, resultados que mostram uma alteração nas características
do tecido muscular, uma vez que o nível de força perdido foi maior que o da massa
magra (FRANCESCO, 2017).
Com isso a perda de força em idosos prejudica as suas atividades diárias
essenciais, podendo limitar a independência (VERMEULEN, 2011). Assim a
diminuição da força e da quantidade de massa muscular mostrou ser fator ainda
mais impactante como grande potencializador na incidência de quedas, tanto em
homens, quanto em mulheres (SAYER, 2006), dessas quedas, 40 a 60% resultam
em lesões, sendo 6% graves e 1% resultando em fraturas de quadril, havendo
assim, o aumento de internações, impactando diretamente na saúde pública
(MASUD, 2001).
Portanto, é imprescindível trabalhar todos os tipos de força. A força muscular
é a força máxima exercida por um grupamento muscular, ou por apenas um
músculo, podendo ser em velocidade específica ou determinada e

observada em

diferentes formas, força máxima, força absoluta, força explosiva e resistência de
força (PRESTES, 2016) (Quadro 1).
Quadro 1 - Tipos de força muscular
maior força produzida pelo músculo em apenas uma repetição do
Força máxima
exercício.
maior força produzida na ausência de mecanismos inibitórios e de
Força absoluta
defesa. Normalmente presente em situações extremas.
força aplicada em várias repetições ou em um longo tempo, bastante
Resistencia de força
utilizada no dia-a-dia
Fonte: Prestes, 2016.

A partir de estudos avaliados por Miyazaki (2016), o exercício físico contínuo
melhora significativamente a força muscular. Por isso recomenda-se que exercícios
de fortalecimento muscular sejam duas ou mais vezes por semana, o ideal é 2 a 3
sessões por exercícios e 8 a 12 repetições em cada sessão, trabalhando
preferencialmente principais grupamentos musculares. E como o desenvolvimento
de força é progressivo, recomenda-se aumento gradual na carga, número de séries
ou repetições ou até dias na semana de treinamento (PIERCY, 2018). O nível de
esforço moderado pra alto. “Em uma escala de 10 pontos, onde nenhum movimento
é 0 e o esforço máximo de um grupo muscular é 10, o esforço de intensidade
moderada é 5 ou 6 e o esforço de alta intensidade é 7 ou 8” (NELSON, 2007).
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Dadas as recomendações, para ter um parâmetro de como prosseguir com a
atividade física, deve ser avaliada a força muscular do idoso (BENEDETTI, 2010).
MEDIR E AVALIAR
A força muscular pode ser avaliada por diferentes testes. Foi selecionado pela
eficiência e praticidade os seguintes testes: preensão manual, o teste de sentar e
levantar e o RESISFOR.
Teste de preensão manual (Dinamômetro)
A força de preensão manual (FPM) é um importante indicador da força
muscular, sendo uma das medidas mais indicadas para a avaliação de força, pois
não exige grande esforço físico do idoso (MATSUDO, 2008). Essa medida é de
grande valia científica, pois o déficit de força muscular pode estar relacionado com a
incapacidade e dependência de indivíduos idosos (BARBOSA, 2006).
Para a avaliação é usado o dinamômetro, os sujeitos avaliados devem
permanecer sentados em uma cadeira (sem braços) com a coluna ereta, mantendo
o ângulo de flexão do joelho em 90°, o ombro posicionado em adução e rotação
neutra, o cotovelo flexionado a 90º, com antebraço em meia pronação e punho
neutro, podendo movimentá-lo até 30° graus de extensão. O braço deve ser mantido
suspenso no ar com a mão posicionada no dinamômetro, que é sustentado pelo
avaliador (DIAS, 2010). A avaliação pode ser obtida por meio dos valores normativos
apresentados no Quadro 2.
Quadro 2 - Valores de corte do teste de preensão manual para homens.
50-59
Classificação
Mão
anos
D
41-46
Fraco
ND
36-41
D
47-57
Bom
ND
42-49
D
58
Muito Bom
ND
50
Legenda: D = dominante; ND = não dominante.
Fonte: Novaes, 2009.

60-69
anos
30-40
18-32
40-66
33-49
67
50

70+
Anos
30-36
23-29
37-45
30-40
46
41
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Quadro 3 - Valores de corte do teste de preensão manual para mulheres.
50-59
Classificação
Mão
anos
D
24-30
Fraco
ND
19-28
D
31-38
Bom
ND
29-37
D
39
Muito bom
ND
38
Legenda: D=dominante; ND=não dominante.
Fonte: Novaes, 2009.

60-69
anos
20-22
18-22
23-27
23-25
28
26

70+
anos
14-22
14-21
23-28
22-28
29
29

Teste levantar e sentar da cadeira (Senior Fitness Test)
O teste de “levantar e sentar na cadeira” tem como objetivo avaliar a força e
resistência dos membros inferiores. Os instrumentos usados para aplicação do teste
são cronômetro, cadeira com encosto e sem braços, por razões de segurança, a
cadeira deve ser colocada contra uma parede, ou estabilizada de qualquer outro
modo, evitando que se mova durante o teste (RIKLI, JONES, 2001).
Para realizar o teste o participante cruza os braços com o dedo médio em
direção ao acrômio. Ao sinal o participante ergue-se e fica totalmente em pé e então
retorna a posição sentada. O participante é encorajado a completar tantas ações de
ficar totalmente em pé e sentar quanto possível em 30 segundos. O analisador
deverá realizar uma vez para demonstrar o teste para que o participante tenha uma
aprendizagem apropriada (RIKLI; JONES, 2001).
O teste deverá ser realizado uma vez a pontuação é obtida pelo número total
de execuções corretas num intervalo de 30 segundos. Se o participante estiver no
meio da elevação no final dos 30 segundos, deve-se contar esta como uma
execução (RIKLI, JONES).
Nos Quadros 4 e 5 abaixo estão os valores normativos do teste de sentar e
levantar para mulheres e homens.
Quadro 4 - Valores normativos do levantar e sentar da cadeira para mulheres.
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
Classificação
anos
anos
anos
anos
anos
Muito fraco
≤ 12
≤ 12
≤ 11
≤ 10
≤ 10
Fraco
13-15
13-14
12-13
11-13
11-12
Regular
16-17
15-16
14-16
13-15
13-14
Bom
18-20
17-19
17-18
16-18
15-16
Muito bom
≥ 21
≥ 20
≥ 19
≥ 19
≥ 17
Fonte: Rikli; Jones, 2001.

85-89
anos
≤9
10-11
12-13
14-15
≥ 16

90-94
anos
≤8
9-10
11-12
12-15
≥ 15
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Quadro 5 - Valores normativos do levantar e sentar da cadeira para homens.
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
Classificação
anos
anos
anos
anos
anos
Muito Fraco
≤ 13
≤ 11
≤ 11
≤ 10
≤9
Fraco
14-15
12-14
12-13
11-13
10-11
Regular
16-17
15-16
14-16
14-15
12-13
Bom
18-20
17-19
17-18
16-18
14-16
Muito bom
≥ 21
≥ 20
≥ 19
≥ 19
≥ 17
Fonte: Rikli; Jones, 2001.

85-89
anos
≤7
8-10
11-12
13-15
≥ 16

90-94
anos
≤7
8-9
9-11
11-13
≥ 14

RESISFOR
Outra opção é o resisfor que tem como objetivo testar a força e endurance de
membros superiores. Os objetos usados para o teste são halteres de 2kgs para
mulheres e 4kgs para homens (BORGES, 2008). A posição do avaliado sentado em
uma cadeira sem braços, apoiando as costas no encosto da cadeira, com o tronco
ereto, olhando diretamente para frente e com a planta dos pés completamente
apoiadas no solo. O braço dominante deve permanecer relaxado e estendido ao
longo do corpo (mão voltado para o corpo), enquanto a mão não dominante apoiada
sobre a coxa. O halter deve estar paralelamente ao solo, com uma de suas
extremidades voltadas para frente. Posição do avaliador dois avaliadores. O primeiro
avaliador se posiciona ao lado do avaliado, colocando uma mão sobre o bíceps e
outra tríceps do mesmo e a outro avaliador segura o halter que foi colocado na mão
dominante do participante, com o cronômetro na mão. Procedimento o segundo
avaliador, responsável pelo cronômetro, sinaliza o comando “vai”, o participante
contrai o bíceps, realizando uma flexão do cotovelo até que o antebraço toque na
mão do primeiro avaliador, que está posicionada no bíceps do avaliado. Quando
esta prática de tentativa for completada, o halter deve ser colocado no chão e 1
minuto de descanso é permitido ao avaliado. Após este tempo, o teste é iniciado,
repetindo-se o mesmo procedimento, mas desta vez o avaliado realiza o maior
número de repetições no tempo de 30 segundos, que é anotado como resultado final
do teste (BENEDETTI, 2014, p. 14). Nos quadros 6 e 7 estão os valores normativos
do resisfor para homens e mulheres.
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Quadro 6 - Valores normativos do resisfor para homens.
Classificação
Muito fraco
Fraco
Normal
Bom
Muito Bom
Fonte: Mazo, 2009.

60 a 69 anos
≤18
19-21
22-24
25-26
≥27

Quadro 7 - Valores normativos do resisfor para muheres.
Classificação

50 a 59 anos

60 a 69 anos

70 a 79 anos

Muito fraco
Fraco
Regular
Bom
Muito Bom
Fonte: Mazo, 2009.

11-17
18-20
21-24
25-28
29-35

10-17
18-21
22-24
25-28
29-43

17
18-19
20-21
22-24
>25

Acima de 80
anos
<16
17-18
19
20-22
>23

VAMOS PARA A PRÁTICA
O programa de treinamento de força será de dois ou mais dias por semana
seguindo as recomendações anteriores, trabalhando 3 sessões por exercícios com 8
a 12 repetições em cada sessão, partindo sempre dos maiores grupamentos
musculares (PIERCY, 2018). O intervalo de cada série será de 1 minuto. A
intensidade a ser trabalhada será de moderada para alta, em uma escala de 10
pontos, onde nenhum movimento é 0 e o esforço máximo de um grupo muscular é
10, será trabalhada no esforço de 6 a 8. Iniciar sempre por um aquecimento com
algumas séries com menor carga e repetições elevadas, baseado na mesma escala,
seria um esforço de 4 a 5 (NELSON, 2007).
Dados os benefícios do treinamento de força citados anteriormente, e partindo
dos testes, segue algumas recomendações, cuidados, materiais necessários e
opções de exercícios: os materiais necessários são uma cadeira, uma bola e um
elástico, como você vai se movimentar bastante, o ideal é optar por roupas de peças
leves de tecidos flexíveis e tênis. Também é importante manter-se sempre bem
hidratado e alimentado, escolher o melhor lugar para a prática e manter sempre a
postura durante o exercício. Recomenda-se também a orientação de um profissional
capacitado.
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Agachamento com cadeira (Figura 1): Posicione-se em pé de costas para a
cadeira, simulando o movimento de sentar e levantar, flexionando os joelhos e
voltando a posição inicial.
Figura 1 – Agachamento com cadeira.

Figura (A) mostra o início do movimento de agachamento, a figura (B) mostra a posição final, ficando
em pé.

Flexão de Joelhos (Figura 2): Em pé, apoiando as mãos na parede, flexione
a perna direita de modo que o calcanhar se aproxime do glúteo, realize 12
repetições e faça o mesmo o movimento com a perna esquerda. É importante
manter o quadril estável e trabalhar somente com a articulação do joelho. Para
estabilizar o joelho, opte por encostá-lo na cadeira. Uma forma de aumentar a carga
é utilizar caneleiras.
Figura 2 – Flexão de joelhos.

Figura (A) mostra a posição inicial, enquanto a figura (B) mostra o movimento.
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Elevação de quadril (Figura 3): Deitar de barriga para cima, com as pernas
flexionadas e os pés firmemente apoiados no chão. Os braços ficam nas laterais do
tronco, com a palma da mão voltada para o chão. Em seguida, os glúteos são
contraídos e expirando enquanto elevamos o quadril, empurrando o chão com os
calcanhares dos pés. Aguardamos alguns segundos e então descemos lentamente,
inspirando. Ao descer, não tocamos o chão, e devemos manter os glúteos
contraídos.
Figura 3 – Elevação de quadril.

Figura (A) mostra a posição inicial, figura (B) mostra a realização no movimento.

Adução de pernas (Figura 4): É preciso colocar uma bola entre as pernas,
na face interna dos músculos. A pessoa faz pressão para dentro e solta.
Figura 4 – Abdução de pernas

Posição da bola e movimento.
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Panturrilha em pé (Figura 5): Em pé, realize o movimento de flexão plantar,
ou seja, fique na ponta dos pés e retorne à posição inicial. Ao realizar o movimento
com material aumenta-se a amplitude e o grau de dificuldade do exercício.
Figura 5 – Panturrilha em pé

Figura (A) mostra a posição inicial, figura (B) mostra a continuação do movimento.

Elevação lateral braços (Figura 6): com elástico, em pé, afaste os pés na
largura do quadril, mantenha uma postura ereta e olhe para frente, faça uma leve
contração abdominal e mantenha os braços posicionados ao lado do corpo com a
palma das mãos voltadas para o corpo. Eleve os braços lateralmente, sem flexionálos, até que as mãos atinjam a altura dos ombros.
Figura 6 – Elevação lateral dos braços

Figura (A) mostra a posição inicial, figura (B) mostra a continuação do movimento de elevação lateral.
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Rotação externa de ombros (Figura 7): Como na imagem abaixo, você irá fazer
uma rotação do ombro, levando sua mão para fora do corpo, mais uma vez não
pode afastar o cotovelo do tronco. Cuidar para não fazer rotação do tronco.
Movimento pode ser adaptador para realizar sentado em uma cadeira
Figura 7 – Rotação externa de ombros

Figura (A) mostra o início do movimento de rotação e a figura (B) mostra a execução do exercício.

Tríceps francês (elástico) (Figura 8): Ao segurar o elástico acima da
cabeça, mantenha o braço estendido para garantir o máximo de estímulo do
músculo do cotovelo. Além disso, é importante garantir que os punhos fiquem
neutros durante toda a execução do movimento. Assim evita-se que eles acabem
lecionando os tendões do pulso. Em seguida, você deverá flexionar o braço atrás
cabeça e controlar a respiração durante essa decida. Ao estender novamente os
cotovelos, vá até o limite de contração do tríceps. Dessa forma será possível garantir
o máximo de estímulo para a região. O tronco sempre deve se manter ereto,
evitando assim a sobrecarga na coluna.
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Figura 8 – Tríceps francês

Figura (A) mostra a posição inicial, figura (B) mostra a execução do movimento.

Prancha Abdominal (Figura 9): fique de bruços e tente apoiar os cotovelos e
os antebraços no chão, deixando-os alinhados aos ombros, coloque a ponta dos pés
no solo e alinhe-os com o cotovelo; permaneça nessa posição com a coluna
alinhada e estabilizada por 30 segundos. Podendo realizar com os cotovelos
estendidos para ficar mais difícil.
Figura 9 – Prancha abdominal

Figura (A) mostra a posição com os cotovelos estendidos, a figura (B) mostra o exercício com os
cotovelos e antebraços no chão.

Abdominal supra (Figura 10): executado deitado, flexionando as pernas e
deixando-as alinhadas ao quadril. Após se posicionar, basta erguer o tronco com a
força dos músculos do abdômen, nunca chegando tão próximo de encostar os peitos
aos joelhos.
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Figura 10 – Abdominal supra

Figura (A) mostra a posição inicial, figura (B) mostra a continuação do movimento.
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AVALIAÇÃO DA AGILIDADE
Aniziana de Fátima dos Santos da Silva
Tais Brandenburg
Agilidade é a habilidade de alterar a direção do corpo, rápida e precisamente
(GALLAHUE, 2003). Com agilidade, pode-se fazer alterações rápidas e precisas, na
posição do corpo, durante o movimento. Segundo Barbanti (2003) a agilidade é uma
variável neuromotora caracterizada pela capacidade de realizar trocas rápidas de
direção, sentido e deslocamento da altura do centro de gravidade de todo corpo ou
parte dela.
A agilidade é uma capacidade física bastante utilizada nas atividades de vida
diária do idoso, como desviar se rapidamente de pessoas, desníveis ou buracos em
calçada e ruas, de moveis ou objetos domésticos (BENEDETTI et al., 2007). A falta
da capacidade funcional vem acompanhada por limitações, sendo estas,
encarregadas por diminuir o nível de atividades da vida diária (AVVs) (MAZO et al.,
2013).
A performance em agilidade é influenciada pela força, velocidade, flexibilidade
e coordenação. Além disso, a diminuição da coordenação pode contribuir para o
aumento dos riscos de acidentes nas atividades do cotidiano (WEINECK, 1991, p.
335).
O envelhecimento humano é um processo acompanhado, muitas vezes, por
um estilo de vida inativo, que possibilita as incapacidades físicas e as alterações
decorrentes da mesma, há diversas perdas funcionais que se evidenciam com a
idade, sendo uma delas a redução da agilidade (ROCHA, 1995, p. 107).
Ainda, ocorre uma redução da massa muscular e alterações do aparelho
locomotor que se dão devido à diminuição do sistema neuromuscular levando a
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redução da flexibilidade da resistência da força, do equilíbrio, da coordenação da
mobilidade articular e da agilidade (REBELATTO et al., 2006).
Existem, alguns tipos de agilidade. Dentre eles, podemos citar: a agilidade
geral a qual permite uma melhor locomoção, e a agilidade específica de membros
superiores que promove uma melhor eficiência na execução das tarefas básicas que
exigem performances destes membros (FERREIRA; GOBBI, 2003).
Um bom nível de agilidade depende de outras capacidades físicas como força
muscular, flexibilidade e velocidade (BARBANTI, 1997, p. 51; ROCHA, 1995, p.
107). Essas capacidades associadas sofrem uma redução com a idade, e a
agilidade também é alterada. Embora haja diminuição da agilidade com o
envelhecimento, verifica-se que idosos ativos apresentam níveis mais altos quando
comparados a idosos sedentários (MEDEIRAS et al., 2015). Os idosos treinados
conseguem realizar a tarefa com maior velocidade de locomoção (RASO et al.,
1997, p. 166).
Tendo em vista tal fato, um estudo que tinha como objetivo avaliar o efeito de
um ano de um programa regular de atividade física moderada sobre os níveis de
agilidade em 26 idosos fisicamente ativos e aparentemente saudáveis verificou
melhoras na agilidade (SILVA et al., 2002). Valores médios deste componente da
aptidão entre 19,4 e 21,7 segundos foram obtidos no teste de agilidade e equilíbrio
dinâmico da bateria de testes da AAHPERD. Estes valores estão dentro de uma
classificação de “muito boa” a “excelente”, de acordo com normas desenvolvidas por
Gobbi et al. (1998, p. 74). Gobbi e Ansarah (1992, p. 119) também verificaram
melhoria dos níveis de agilidade após um programa de atividade física de caráter
generalizado, encontrando valores médios de 22,9 segundos no pré-teste e 21,1
segundos após 6 meses de treinamento. Melhora nos níveis de agilidade pode
contribuir para a autonomia do idosos na realização de suas atividades diária sendo
assim de suma importância para melhor qualidade de vida (SILVA et al., 2002).
Assim, é visto que a atividade física é uma forma de evitar, minimizar e
reverter muitos dos declínios físicos, psicológicos e sociais que constantemente
fazem parte da vida do idoso (ZAGO et al., 2003). A pratica da atividade física e de
extrema importância para que os idosos permaneçam com boa aptidão funcional,
pois requer, em maior ou menor grau, os elementos da capacidade funcional (força
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muscular, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, agilidade e resistência aeróbia)
(ALMEIDA et al., 2013).
Com relação ao impacto da capacidade funcional especificamente a agilidade
no idoso, Faustino et al. (2016) realizaram um estudo que tinha como objetivo avaliar
os efeitos de um programa de exercícios psicomotores na coordenação e agilidade
de indivíduos com idade entre 50 e 85 anos. Participaram do estudo 8 indivíduos
com idade média de 67 anos. Após 12 semanas de aplicação de um programa de
exercícios psicomotores, duas vezes na semana com duração de 45 minutos
obteve-se que Melhoria significativa da agilidade e a coordenação. Portanto podem
ser utilizados como uma alternativa terapeuta para tratamento de indivíduos em
processo de envelhecimento.
Tendo em vista a importância da agilidade na vida diário do idoso, há
necessidade de um renovado modelo de saúde para que ao envelhecer seja
mantida a capacidade funcional, favorecendo assim as funções e a independência
dos idosos (PARREIRA et al., 2010). Pode ser uma das estratégias para se diminuir
os anos de dependência funcional e incapacidade, a prática regular de atividade
física sendo que mesma traz benefícios físicos, psicológicos e sociais, melhorando
qualidade de vida em idosos (PICCOLO et al., 2011).
COMO MEDIR E AVALIAR
Neste capitulo será apresentado dois testes de agilidade, os quais compõem
as baterias de testes da American Alliance for Health, Physical Education,
Recreation and Dance (AHHPERD) e da Senior Fitness Test (SFT).
1) Teste Agilidade e Equilíbrio Dinâmico (AHHPERD) (ZAGO et al., 2003)
Para o teste de agilidade e equilíbrio dinâmico o participante inicia o teste
sentando em uma cadeira com os calcanhares no solo, sendo que a sua direita e a
sua esquerda se encontra um cone posicionado a 1,50 m para trás e 1,80 m para o
lado da cadeira. Ao sinal do avaliador, o avaliado move-se para a direita, contorna o
cone, retorna e senta-se, elevando os pés, retirando-os do solo, para que o avaliador
certifique-se de que o avaliado encontra-se realmente sentado. Imediatamente, o
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participante levanta-se novamente e move-se para a esquerda realizando o mesmo
procedimento anterior. O teste consiste em contornar os cones da direita, da
esquerda, da direita e da esquerda, novamente, totalizando 4 deslocamentos (Figura
1). São realizadas duas tentativas e o menor tempo é anotado em segundos como
resultado final.
Figura 1 -Teste de agilidade e equilíbrio dinâmico (AGIL)

Fonte: ilustração gráfica do teste de agilidade e equilíbrio adaptada de Osness et al (1990)

Os Quadros 1 e 2 apresentam os dos valores normativos do teste de
agilidade e equilíbrio dinâmico da bateria AHHPERD.
Quadro 1 – Valores de corte para teste de capacidade funcional de mulheres de acordo com
classificação.

Classificação
Muito fraco
Fraco
Regular
Bom
Muito bom

Idade 60 a 69 anos
AGIL(Segundos)

Idade 70 a 79 anos
AGIL(Segundos)

Acima de 80 anos
AGIL(Segundos)

44,4-26,5
26,4-23,7
23,6-21,5
21,4-19,6
19,5-10,3

Maior e menor 28,9
28,8-26,
26,2-24,4
24,3-22,8
Maior e menor 22,7

Maior e menor 34,34
34,33-30,41
30,40-28,41
28,40-26,99
Maior e menor 26,98

Quadro 2 – Valores de corte para teste de capacidade funcional para homens acima de 60 a 69 anos
de acordo com classificação.

Classificação
Muito fraco
Fraco
Regular
Bom
Muito bom

AGIL( Segundos)
Maior e menor 26,7
24,1-26,6
21,8-24,0
20,2-21,7
Maior e menor 20,1
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2) Sentado, caminhar 2,44m e voltar a sentar (RIKLI; JONES, 1999) (Figura 2)
O teste tem como objetivo avaliar a mobilidade física – velocidade, agilidade e
equilíbrio dinâmico.
Instrumentos: cronômetro, fita métrica, cone (ou outro marcador) e cadeira
com encosto a uma altura de aproximadamente 43 cm, até o assento. Organização
dos instrumentos: a cadeira deve ser posicionada contra a parede ou de forma que
garanta a posição estática durante o teste. A cadeira deve também estar numa zona
desobstruída, em frente coloca-se um cone (ou outro marcador), à distância de 2,44
m (medição desde a ponta da cadeira até a parte anterior do marcador, cone).
Deverá haver pelo menos 1,22 m de distância livre à volta do cone, permitindo ao
participante contornar livremente o cone. Posição do avaliado: o avaliado começa
em uma posição sentada na cadeira com uma postura ereta, mãos nas coxas e os
pés no chão com um pé levemente na frente do outro. Posição do avaliador: o
avaliador deve servir como um marcador, ficando no meio do caminho entre a
cadeira e o cone, pronto para auxiliar o avaliado em caso de perda de equilíbrio.
Procedimento: ao sinal indicativo, o avaliado levanta da cadeira (pode dar um
impulso nas coxas ou na cadeira), caminha o mais rapidamente possível em volta do
cone, retorna para a cadeira e senta.
Para uma marcação confiável, o avaliador deve acionar o cronômetro no
movimento do sinal, quer a pessoa tenha ou não começado a se mover, e parar o
cronômetro no instante exato que a pessoa sentar na cadeira. Após a
demonstração, o avaliado deve ensaiar o teste uma vez para praticar e, então,
realizar duas tentativas. Lembre ao avaliado que o cronômetro não será parado até
que ele esteja completamente sentado na cadeira. Pontuação: o resultado
corresponde ao tempo decorrido entre o sinal de “partida” até o momento em que o
participante está sentado na cadeira. Registram-se dois escores do teste para o
décimo de segundo mais próximo. O melhor escore (menor tempo) será o escore
utilizado para avaliar o desempenho. Observação: lembre ao avaliado que este é um
teste de tempo e que o objetivo é caminhar o mais rapidamente possível (sem
correr) em volta do cone e voltar para a cadeira.
A avaliação é obtida através do tempo decorrido entre o sinal de “partida” até
ao momento em que o participante se senta novamente na cadeira. Devem ser
132
Capacidade funcional do idoso : proposta de avaliação e atividades (ISBN: 978-65-991601-8-9)

registados dois valores até ao 0,01’, sendo o melhor resultado utilizado para medir o
desempenho do participante. Quanto à classificação, a mesma é obtida.
Figura 2 – Ilustração do teste Sentado, caminhar 2,44m e voltar a sentar

Os Quadros 3 e 4 apresentam os dos valores normativos do teste Sentado,
caminhar 2,44m e voltar a sentar da bateria SFT.
Quadro 3 - Classificação do teste sentado, caminhar 2,44 metros e voltar a sentar em homens

60-64
anos
Muito fraco
Fraco
Regular
Bom
Muito bom

>5,8
5,7 -5,0
4,9-4,4
4,3-3,6
>3,4
Fonte: Rikli, Jones (2001)

65-69
anos

70-74
anos

75-79
anos

80-84
anos

85-89
anos

90-94
anos

> 6,1
6,0 -5,4
5,3-4,8
4,7-4,1
>4,0

>6,4
6,3-5,6
5,5-5,0
4,9-4,2
>4,1

>7,5
7,4-6,4
6,3-5,4
5,3-4,3
>4,2

>7,9
7,8-6,9
6,8-6,0
5,9-4,9
>4,8

>9,4
9,3-7,9
7,8-6,5
6,4-,5,0
>4,9

>10,5
10,4-8,8
8,7-7,4
7,3-5,7
>5,6

Quadro 4 - Classificação do teste sentado, caminhar 2,44 metros e voltar a sentar em mulheres

60-64
anos

65-69
anos

70-74
anos

75-79
anos

80-84
anos

85-89
anos

90-94
anos

>6,2
6,1-5,5
5,4-4,9
4,8-4,2
>4,1
Fonte: Rikli, Jones (2001)

>6,6
6,5-5,9
5,8-5,3
5,2-4,6
>4,1

>7,3
7,2-6,4
6,3-5,6
5,5-4,7
>4,6

>7,6
7,5-6,7
6,6-5,9
5,8-5,0
>4,9

>9,0
8,9-7,8
7,7-6,7
6,6-5,4
>5,3

>10,0
9,9-8,5
8,4-7,3
7,2-5,8
>5,7

>12,1
12,0-10,2
10,1-8,6
8,5,6,7
>6,6

Muito fraco
Fraco
Regular
Bom
Muito bom

ATIVIDADE PRÁTICA
A prática de atividade física é importante para se manter bons níveis de
agilidade. Uma forma de treinar é através da Escada de Agilidade (EA) (Figura 1). O
equipamento foi patenteado em 2004 por Allen Holland, utilizado inicialmente no
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treinamento de atletas para aperfeiçoar velocidade, equilíbrio e agilidade. Para
atletas, a velocidade coordenativa é a principal atribuição da EA.
A escada (Figura 3) pode ser utilizada em casa, utilizando como material fita
adesiva nos seguintes tamanhos: 4,8 de comprimento, 40 cm de largura e 38 de
espaço entre as linhas.
Figura 3 – Escada de agilidade.

No presente capítulo, além de desenvolver coordenação de passadas e a
agilidade, será proposto atividades com dupla tarefa (acrescentando variáveis
cognitivas). Alguns movimentos foram inspirados nos exercícios apresentado por
(LIMA et al., 2018).
Atenção para algumas orientações antes de iniciar. O ambiente a ser
executado o exercício deverá ser reto e não muito liso, para se evitar o perigo de
queda do idoso praticante. Ainda, o calçado deverá ser apropriado e confortável (ex:
tênis); a roupa apropriada para a pratica para os homens será: bermuda ou calça de
tecido flexível, camiseta, e para as mulheres legging ou calças de tecido flexível,
camiseta, cabelo preso; atenção na orientação e execução da atividade.
O treino proposto terá a duração de 30 minutos de exercícios serão divididos
em parte principal, aquecimento e volta a calma. A parte principal será realizada em
15 minutos -quatro séries de dois minutos, mais um minuto de pausa.
O aquecimento e alongamento serão de 10 minutos no início do treino e
composto por exercícios de alongamento geral e caminhada de baixa intensidade e
cinco minutos de volta a calma no final - exercícios de relaxamento e respiração.
Os exercícios deverão ser realizados três vezes por semana. (LIMA et al
2018). O profissional deve procurar não conversar com os idosos durante a pratica,
caso o mesmo perceba a algum risco ou desequilíbrio do idoso, oferecer ajuda.
O idoso deverá ter muita atenção durante a execução do exercício.
Vamos aos exercícios!!
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Exercício 1 – o idoso irá ultrapassar os obstáculos da EA posicionando
alternadamente os pés em cada um dos espaços até o final (Figura 4).
Figura 4 – Demonstrativo do exercício 1.

Exercício 2 - No segundo exercício o voluntário deve transpor na EA posicionando
os dois pés em todos os espaços, porém sempre alternar o pé que iniciava o
deslocamento para o próximo espaço (Figura 5).
Figura 5 – Demonstrativo do exercício 2.

Exercício 3 - o idoso transpõe a EA com movimentos em diagonal, sempre
deslocando os pés para o lado de fora de um espaço, para dentro do mesmo e para
o lado oposto, retornando para a EA no espaço da frente (Figura 6).
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Figura 6 – Demonstrativo do exercício 3.

Exercício 4 – o idoso ultrapassa a EA posicionando apenas um pé dentro de cada
espaço, alternadamente, e progredir caminhando com ambos pés pelos lados de
fora da EA (Figura 7).
Figura 7 – Demonstrativo do exercício 4.
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AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO
Augusto Henrique Kruger
Everton Eduardo Treml
Eduardo Hauser
Equilíbrio corporal e controle postural são termos utilizados como sinônimos
(RAGNARSDÓTTIR, 1996) e podem ser definidos como a habilidade em manter o
centro de gravidade corporal projetado sobre os limites da base de sustentação
durante posições estáticas e dinâmicas (SHUMWAY; WOOLLACOT, 2003;
ALEXANDER, 1994). Sendo que o equilíbrio estático pode ser definido como a
manutenção de uma postura particular do corpo com um mínimo de oscilação e o
equilíbrio dinâmico pode ser conceituado como a sustentação da postura durante o
desempenho de uma habilidade motora que tenda a perturbar a orientação do corpo
(HORAK; MACPHERSON, 1996).
O processo de envelhecimento biológico promove alterações estruturais e
funcionais no ser humano, tais como a diminuição da força muscular, a redução da
elasticidade, o prejuízo da estabilidade e dinâmica articular, além de alterações do
sistema sensorial e nervoso. Tais mudanças comprometem o controle postural e são
capazes de alterar a marcha e o equilíbrio, culminando, consequentemente, num
risco elevado de ocorrência deste desfecho (TOLEDO; BARELA, 2010).
O corpo humano é composto por sistemas sensoriais de equilíbrio, sendo
estes sistemas responsáveis pelo início do processo de construção do equilíbrio
corporal, uma vez que assumem uma função fundamental no controle postural dos
idosos, sendo eles: o sistema visual, que ajuda a orientar o corpo no espaço ao
referenciar os eixos verticais e horizontais dos objetos ao seu redor (CORDEIRO et
al, 2009); o sistema somato-sensitivo, o qual fornece por intermédio dos receptores
articulares, tendíneos e musculares as informações ao Sistema Nervoso Central
(SNC) em relação ao movimento do corpo, especificamente no que se refere à
superfície de sustentação e ao movimento dos segmentos corporais entre si
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(RUZENE; NAVEGA, 2014) e o sistema vestibular, o qual é utilizado para produzir
movimentos oculares compensatórios e respostas posturais aos movimentos
cefálicos (CARPENTER et al, 2001).
Sob as perspectivas expostas, observa-se que estes sistemas sofrem
alterações causadas pela senescência, uma vez que, na medida em que o ser
humano envelhece, os mecanismos sensoriais responsáveis pelo controle postural
são afetados pela própria diminuição da reserva funcional do idoso, predispondo o
indivíduo ao desequilíbrio corporal, instabilidade e consequentemente às possíveis
quedas (RICCI; GAZZOLA; COIMBRA, 2009).
Além da faixa etária como fator associado ao equilíbrio (CORDEIRO et al,
2009), outros indicadores devem ser considerados como o sexo (GARBER, 2010), o
uso de medicamentos, eventuais doenças pré-existentes, degeneração do sistema
vestibular, diminuição da acuidade visual (LEE; GALLAGHER, 2008; HIRANO;
FRAGA; MANTOVANI, 2007) capacidade de acomodação

da visão e da

perseguição uniforme, alterações proprioceptivas, déficits dos músculos esqueléticos
(sarcopenia), hipotensão postural, atrofia cerebelar, diminuição do mecanismo de
atenção e tempo de reação, sendo que estes fatores contribuem para alterações do
equilíbrio em indivíduos idosos e são diretamente associados à diminuição na
habilidade em executar as atividades da vida diária (AVD’s) (TINETTI et al, 1993).
Quanto ao sexo, as mulheres têm mais chances de se machucarem em
quedas, pois possuem massa magra e força muscular em menor quantidade e maior
perda óssea em virtude da redução do estrogênio, aumentando a probabilidade de
osteoporose e consequentemente fraturas nas quedas (CRUZ, 2012; REZENDE,
2012; FOLDVARI, 2000). Quanto ao uso de medicamentos, Rodrigues et al (2014)
em um estudo sobre quedas em idosos, avaliaram que quanto maior o número de
medicamentos utilizados, maior a prevalência de quedas. Nestas circunstâncias, é
permissível constatar que o uso de medicamentos pode causar alterações motoras
em idosos.
Quanto às doenças pré-existentes, por exemplo, portadoras de diabetes,
podem apresentar 3,23 vezes mais chances de apresentar equilíbrio ruim (HAUSER,
2016). Isto porque a diabetes pode causar a danificação de grandes fibras
sensórias. Outro estudo relata que indivíduos com artrose no joelho apresentam
maior déficit do controle postural em relação às pessoas saudáveis visto que a
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artrose pode causar uma diminuição da propriocepção nesses idosos (TAKACS et al,
2014).
É possível concluir que a atividade física regular e a adoção de um estilo de
vida ativo são necessárias para a promoção da saúde e qualidade de vida durante o
processo de envelhecimento (MATSUDO et al, 2001). Atividades que envolvem
força e equilíbrio promovem aumento da força muscular e óssea, bem como
coordenação, velocidade de marcha, habilidade funcional e qualidade de vida
(STEVENS; BURNS, 2015).

A prática de atividade física rotineira pode ser um

elemento importante para o equilíbrio corporal, podendo ainda, reduzir as oscilações
corporais devido aos efeitos do exercício tanto no sistema sensorial como do
sistema motor (MANN et al, 2009). Além disso, estudos verificaram que idosos
praticantes de atividade física periódica apresentaram melhor equilíbrio do que os
não praticantes (ORLANDO; SILVA; JUNIOR, 2013; RUZENE et al, 2014).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), queda é o
deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com
incapacidade de correção em tempo hábil, podendo ser resultante de um único fator
ou multifatoriais (BERGMAN et al, 2011). Estudos populacionais brasileiros relatam
que a prevalência das quedas em idosos está em torno de 31 e 35% (SIQUEIRA et
al, 2007), sendo que dessas quedas, 10 a 15% resultam em lesões graves (fraturas,
luxações e traumas encefálicos) e 30 a 50% têm como consequência lesões com
menor intensidade (hematomas, arranhões, dor) (NEVITT, 1997) sendo ainda, um
evento com consequências psicossociais, no qual o medo de cair novamente pode
resultar em isolamento social e restrições nas atividades que levam à incapacidade
física e mental (STALENHOEF et al, 2002), além das sérias consequências para a
saúde e independência do idoso, sendo fundamental impedir que elas aconteçam.
Além das quedas, existem modificações tanto físicas quanto psicossociais
decorrentes do envelhecimento que podem afetar a independência para a realização
das Atividades de Vida Diárias - AVD’s, as quais são fatores de extrema importância
para o cotidiano do idoso. Estas modificações impedem uma satisfatória execução
de diversos movimentos, tais como: sentar e levantar-se de uma cadeira, flexionarse (GOMES, 2003), bem como a realização de tarefas que precisam ser executadas
ao longo da rotina diária (FERREIRA et al, 2012) como: subir e descer escadas,
tarefas domésticas (passar pano no chão, varrer a casa), escovar os dentes e tomar
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banho. Uma simples caminhada pode conter várias dificuldades para o idoso que
possui uma visão ou audição prejudicada, pouca força muscular em decorrência da
falta de atividade física e/ou do processo de envelhecimento, andar em meio à
multidão, em pisos lisos, molhados ou ladeiras.
Dadas as considerações, fica nítida a importância da avaliação do equilíbrio
corporal em idosos, pois uma vez identificado o déficit, medidas preventivas poderão
ser tomadas o mais precocemente possível, evitando assim o risco de quedas nessa
população (KARUKA; SILVA; NAVEGA, 2011). Para isto, em sua maioria, testes de
equilíbrio (que serão abordados adiante) são utilizados para tais averiguações e
diagnósticos, pois cabe ressaltar que as pessoas envelhecem de maneira diferente e
que são intensas a correlação entre os hábitos de vida e as condições degenerativas
apresentadas pelos idosos.
Constata-se, portanto, que os estímulos sensoriais são primordiais para o
equilíbrio humano, visto que são portas de entrada para todo um conjunto de
reações que visam à estabilidade corporal (RICCI; GAZZOLA; COIMBRA, 2009).
Desta forma, o profissional da saúde e/ou o educador físico precisam despender
atenção em relação a redução do equilíbrio dos idosos. Além disso, é preciso
incorporar, na rotina clínica, testes para detectar deficiências sensoriais que
resultam na instabilidade corporal.
Com esses cuidados é possível prevenir, evitar e/ou retardar o prejuízo da
função dos sistemas sensoriais nestes idosos e reabilitar precocemente, quando
necessário, os sistemas deficitários. Fundamentado em tais perspectivas, será
possível reduzir a instabilidade postural e as quedas (RICCI; GAZZOLA; COIMBRA,
2009), utilizando a intervenção profissional, que se torna um recurso não
medicamentoso e um grande auxiliar na qualidade de vida dos idosos tornando-os
mais ativos, independentes e saudáveis
TESTES DE EQUILÍBRIO PARA IDOSOS
A avaliação funcional realizada por um profissional capacitado é o ponto de
partida para uma reabilitação efetiva nessa comunidade idosa, sendo necessária a
utilização de instrumentos de medida adaptados e validados para a população
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brasileira, que avaliem o domínio do equilíbrio e contribuam para uma intervenção
mais eficaz no idoso.
Para isto, vários testes vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de avaliar
funcionalmente o equilíbrio do indivíduo idoso, buscando estabelecer parâmetros
para identificação daqueles que possuem maior probabilidade de incorrer em
quedas (SOARES et al, 2005; FIGUEIREDO; LIMA; GUERRA, 2007) Tais
ferramentas de avaliação do equilíbrio do idoso, confiáveis e validados, são
necessários tanto para pesquisas quanto para prática clínica, no intuito de se
diminuir as incertezas associadas com as decisões de diagnóstico e prognóstico
(MIYAMOTO et al, 2004; MAO et al, 2002; RIDLLE; STRATFORD; INTERPRET,
1999)
Segundo Karuka et al. (2011) os testes de equilíbrio são complementares,
dado que se mostram com particularidades e limitações distintas. Assim, alguns
autores ressaltam que, sempre que possível, se realize uma avaliação conjunta de
diferentes testes para a mensuração do equilíbrio.
Os três testes escolhidos para abordagem no presente capítulo são o Timed
Up and GO (TUG), proposto por Podsialdlo e Richardson (PODSIADLO;
RICHARDSON, 1991) no ano de 1991; Apoio Unipodal (AU) desenvolvido por Briggs
et al. (1989) (BRIGGS et al, 1989); e o Teste de Alcance Funcional (AF) elaborado
em 1990 (DUNCAN et al, 1990).
Tais testes avaliam o equilíbrio em três formas (KARUKA; SILVA; NAVEGA,
2011) como equilíbrio dinâmico, estático e no deslocamento à frente. Além disso
esses testes apresentam boa sensibilidade e especificidade para identificar quedas
em idosos da comunidade (ROSE; JONES; LUCHESE, 2002; MURPHY et al, 2003).
Outro aspecto importante para a escolha desses testes é que são de fácil e
rápida aplicação e de baixo custo (KARUKA; SILVA; NAVEGA, 2011; BRIGGS et al,
1989) sendo considerados adequados para identificação de limitações de mobilidade
(KIM et al, 2009; MICHIKA et al, 2009).
Um dado relevante é que durante a aplicação dos testes de equilíbrio, para
chegarem a uma conclusão e avaliação correta da situação física do idoso avaliado,
os profissionais de saúde além de conhecerem a correta aplicação dos testes,
devem ter conhecimento de quais são os pontos de corte ideais para cada situação
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em particular, pois só assim conseguirão realizar uma avaliação mais precisa para
cada situação peculiar e para cada pessoa, individualmente.
Apesar de serem validados e bem estabelecidos na literatura, os testes
mencionados anteriormente foram desenvolvidos para fins e populações diferentes
e, com isso, geraram pontos de corte distintos. Hauser, Mazo e Cardoso (2020)
apresentaram valores normativos para o equilíbrio corporal em idosas praticantes de
atividade física de 60 a 79 anos, no qual realizou testes de equilíbrio com 108 idosas
no grupo de 60 a 69 anos e 84 idosas de 70 a 79 anos, residentes no Brasil - Estado
de Santa Catarina. Foram estabelecidos os seguintes requisitos de participação para
avaliação nos testes: serem todas praticantes de atividade física voltada para idosos
há no mínimo três meses, ter de 60 a 79 anos e ter condições físicas para a
realização dos testes. Como critério de exclusão de participação, a apresentação de
qualquer problema de tontura no dia do teste e utilização de dispositivo de auxílio a
marcha.
Por intermédio dos resultados apresentados, concluiu-se que houve diferença
entre os grupos de 60 a 69 anos e o grupo de 70 a 79 anos de idade para os testes
TUG, AU e AF (HAUSER; MAZO; CARDOSO, 2020). Tal estudo foi selecionado
como referência para explanação dos pontos de corte, pois traz informações e
resultados obtidos em testes de equilíbrio aplicados em idosas independentes, da
comunidade e em municípios brasileiros.
Descrição dos Testes Sugeridos:
1) Timed Up And Go – TUG – desenvolvido por Podsiadlo; Richardson (1991).
Tem como objetivo avaliar a mobilidade e o equilíbrio funcional por meio de
uma atividade dinâmica. Este teste avalia o equilíbrio sentado, transferências de
sentado para a posição em pé, estabilidade na deambulação e mudanças do curso
da marcha sem utilizar estratégias compensatórias. É um teste simples no qual o
avaliado é solicitado a levantar-se de uma cadeira (a partir da posição encostada),
deambular uma distância de 3 metros, virar-se, retornar no mesmo percurso e
assentar-se na cadeira novamente (com as costas apoiadas no encosto) (Figura 1).
O idoso é instruído a executar a atividade de forma segura e o mais
rapidamente possível e o seu desempenho é analisado em cada uma dessas tarefas
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através da contagem do tempo necessário para realizá-las. O estudo de PIVA et al.
(2004) demonstrou uma boa confiabilidade intra (ICC-0,95) e inter examinadores
(ICC-0,98) para o TUG.
Materiais propostos para realização: 1 (uma) cadeira com apoio de
aproximadamente 46 (quarenta e seis) centímetros de altura e braços de 65
(sessenta e cinco) centímetros de altura (caso não encontre essa cadeira, pode ser
usada uma parecida). (Apesar da foto do material ilustrativos mostrar a utilização de
uma cadeira de plástico para a execução do teste, sugere-se uma cadeira com outro
material mais seguro), além de fita métrica, cronômetro, caneta, papel e fita adesiva.
Figura 1 – Demonstração do teste Timed Up and Go.

Avaliação e Pontos de Corte - Timed Up and Go (TUG) – Equilíbrio Dinâmico
segundo Hauser; Mazo; Cardoso (2020).
Segundo resultados do TUG, para idosas praticantes de atividade física com
idade entre 60 e 69 anos, o ponto de corte obtido é de 6,17 segundos. Caso a
avaliada apresente resultado de execução do teste abaixo deste tempo será
considerada com “equilíbrio bom” e caso o tempo de execução seja superior, será
considerada com “equilíbrio regular ou ruim”.
Para idosas praticantes de atividade física com idade entre 70 e 79 anos, o
ponto de corte é de 6,56 segundos. As que obtiverem resultado abaixo deste tempo
serão consideradas com “equilíbrio bom” e aquelas cujo resultado de execução do
teste forem em tempo superior, serão consideradas com “equilíbrio regular ou ruim”.
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2) Apoio Unipodal – AU – desenvolvido por BRIGGS et al. (1989).
Este teste tem por objetivo avaliar o equilíbrio estático. Nesta análise, é
solicitado ao idoso permanecer com os braços ao lado do corpo. Inicia-se a
contagem do tempo quando o indivíduo retira uma perna do solo e é interrompido
quando o sujeito coloca o pé suspenso no chão ou chega ao tempo máximo de 30
(trinta) segundos (BRIGGS et al, 1989). O tempo que o idoso consegue ficar apoiado
é medido em 3 (três) tentativas e considera-se a melhor das 3 (três) (a de maior
duração) (Figura 2).
Materiais propostos para realização: cronômetro, fita adesiva, caneta e papel.
Figura 2 – Demonstração do Apoio Unipodal.

Avaliação e Pontos de Corte – Apoio Unipodal (AU) – Equilíbrio Estático,
segundo Hauser, Mazo e Cardoso (2020).
Os resultados obtidos com a aplicação do AU, trazem um ponto de corte de
27,87 segundos para idosas praticantes de atividade física com idade entre 60 e 69
anos. As idosas que persistirem na posição por um tempo maior do que 27,87s,
serão consideradas com “equilíbrio bom” e as que persistirem na posição com tempo
menor serão consideradas com “equilíbrio regular ou ruim”.
Para as idosas praticantes de atividade física periódica, com idade entre 70 e
79 anos, o ponto de corte é de 10,87 segundos sendo que as que permanecerem na
posição acima deste tempo serão consideradas com “equilíbrio bom” e as que
permanecerem com tempo abaixo serão consideradas com “equilíbrio regular ou
ruim”.
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3) Alcance Funcional – AF – desenvolvido por Duncan et al. (1990).
O alcance funcional tem por objetivo avaliar o equilíbrio com deslocamento de
tronco à frente e identificar as alterações dinâmicas do controle postural do idoso.
Neste contexto, é solicitado ao idoso que fique em pé, com o ombro direito próximo
a uma parede, onde foi colocada uma régua ou fita métrica, realizando uma flexão
anterior do braço a 90° (noventa graus) com os dedos da mão estendidos. Nessa
posição, o comprimento do membro superior direito do idoso é registrado na régua.
Após esse procedimento, pede-se ao idoso que faça a tentativa de alcançar algum
objeto à frente, sem dar passos ou efetuar qualquer estratégia compensatória.
(GOMES GC, 2003). O resultado do teste é representado pela média, após 3 (três)
tentativas, da diferença entre a medida na posição inicial e a final registrada na
régua (Figura 3). Materiais propostos: régua/fita métrica, caneta e papel.
Figura 3 – Demonstração do teste Alcance Funcional

Avaliação e Pontos de Corte – Alcance Funcional (AF) – Equilíbrio com
Deslocamento de Tronco a Frente segundo Hauser, Mazo e Cardoso (2020).
Para o AF, são estabelecidos ponto de corte de 32,16 cm para as idosas
praticantes de atividade física com idade entre 60 a 69 anos, na qual aquelas que
atingirem um alcance superior à marca estipulada, serão consideradas com
“equilíbrio bom” e as demais que atingirem uma marca inferior, serão consideradas
com “equilíbrio regular ou ruim”.
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O teste aponta ainda, que as idosas praticantes de atividade física com idade
entre 70 e 79 anos apresentam um ponto de corte de 29,5 cm, no qual as que
atingirem um alcance superior serão classificadas com o “equilíbrio bom” e aquelas
com alcance inferior serão classificadas com “equilíbrio regular ou ruim”. Cabe
ressaltar que, quanto maior for o alcance no teste, melhor será o equilíbrio e quanto
menor, pior este será considerado.
Além disso, no teste de alcance funcional, diferentemente dos outros testes,
há disponível na literatura pontos de corte para homens, os quais podem ser
utilizados para identificar o risco de quedas (DUNCAN et al., 1992) de acordo com a
seguinte classificação: sem risco de queda (alcance maior que 25,4 cm), risco duas
vezes maior de quedas (entre 15,2 cm e 25,4 cm), risco quatro vezes maior de
quedas (menor que 15,2 cm). Cabe ressaltar que esses valores foram estabelecidos
para idosos homens de 70 até 104 anos que não levaram em consideração idade,
depressão e aspectos cognitivos.
Como já exposto, os três testes de equilíbrio propostos são ferramentas
importantes para avaliação do equilíbrio do idoso, já que apresentam baixo custo,
fácil aplicabilidade e um bom grau de confiabilidade em seus resultados quando
aplicados de maneira coerente e avaliados corretamente.
Desta forma, o profissional que irá proceder a avaliação mediante a aplicação
dos testes de equilíbrio supramencionados, poderá comparar os resultados obtidos
com os pontos de corte estabelecidos Hauser, Mazo e Cardoso (2020). Ainda,
poderá verificar o nível da aptidão a fim de estabelecer a prescrição e o
direcionamento a um treinamento adequado.
Tal procedimento é de suma importância, uma vez que a correta avaliação do
equilíbrio do idoso e a adequada prescrição de atividades físicas contribuem direta e
intensamente para a saúde, autoestima e convívio social da comunidade idosa. Tais
mecanismos auxiliam a população idosa na realização das atividades de vida diárias
(AVDs), tornando-os mais independentes e confiantes, bem como proporcionandolhes uma vida com mais qualidade.
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PRÁTICA DE EXERCÍCIOS PARA EQUILÍBRIO EM IDOSOS
Como demonstrado no decorrer do capítulo, a redução do equilíbrio é um
fator preponderante e intimamente relacionado às quedas e demais acidentes
incorridos nos idosos, o que pode proporcionar menos qualidade de vida à terceira
idade. Desta forma, para evitar que a ausência de equilíbrio tire a autonomia dos
idosos, é importante tomar diversos cuidados, tais como, a prática regular de
exercícios físicos, adaptar o ambiente em que vivem os idosos (casa), tornando-os
mais seguros e com menos riscos de incidentes domésticos.
Além dessas medidas, outro importante e essencial cuidado com fulcro na
prevenção de quedas em idosos é o reconhecimento precoce da redução de
equilíbrio e a observância dos fatos geradores – que contribuem e culminam na sua
ocorrência[...] (SCHIAVETO, 2008; AGUIAR, 2009).
Vários profissionais da saúde se dedicam extensivamente para identificar os
possíveis fatores de risco modificáveis para quedas em idosos, para que assim
possam planejar intervenções eficazes com o intuito de inibir ou diminuir a
ocorrência deste agravo a esta população (RUBENSTEIN, 2006).
Sherrington et al. (2008) realizaram um estudo com o objetivo de determinar
os efeitos dos exercícios para prevenção de quedas na terceira idade e estabelecer
quais características ou componentes dos programas de exercícios estavam
associados com a redução dos episódios de quedas. Como resultado, obtiveram
uma diminuição de 17% na taxa de quedas. Os exercícios que apresentaram maior
eficácia foram: programas que incluem exercícios que desafiam o equilíbrio (como
exemplo, equilíbrio unipodal, que será explicado em exercícios para equilíbrio em
idosos) e dosagens dos exercícios de no mínimo 50 horas durante o período de
teste e treino, com frequência de duas vezes por semana, com duração de 1
hora/sessão, por período mínimo de 25 semanas, no qual os autores concluíram que
os exercícios propostos auxiliaram na prevenção de quedas em idosos.
Atividades Físicas como a pratica da yoga e o tai chi chuan (práticas físicas
que envolvem grandes movimentos, produzem força e flexibilidade e auxiliam no
foco e concentração) podem melhorar a força muscular e o equilíbrio, ajudando a
prevenir possíveis quedas.

148
Capacidade funcional do idoso : proposta de avaliação e atividades (ISBN: 978-65-991601-8-9)

Ainda, além dos exemplos do yoga e do tai chi chuan, existem também
exercícios específicos que podem auxiliar na diminuição da perda de equilíbrio e
aumento da força nos idosos – os quais devem ser prescritos por profissionais
capacitados - e que podem gerar uma significativa melhora nessas habilidades
funcionais e auxiliar na independência da população idosa.
Atividades proprioceptivas são comumente descritas para o controle do
equilíbrio postural dos idosos, no intuito de prevenir quedas, bem como atividades
de força para fortalecimento muscular, uma vez que sem força não há equilíbrio.
Existem evidências de que o fortalecimento muscular beneficia a estabilidade
dinâmica, enquanto estímulos proprioceptivos favorecem o equilíbrio estático
(LELARD; AHMAIDI, 2015) Partindo deste pressuposto, a associação de atividades
estáticas e dinâmicas podem contribuir para a melhora das habilidades funcionais
dos idosos.
Seguem abaixo exemplos de exercícios físicos que podem ser realizados em
ambiente doméstico e que visam o fortalecimento, manutenção e melhora do
equilíbrio humano. Importante ressaltar que, os exercícios devem ser realizados de
maneira segura e com opções para que os idosos se equilibrem durante a realização
da atividade e também com o auxílio e acompanhamento de uma segunda e/ou
terceira pessoa, de preferência por um profissional capacitado.
Marcha mudando a base de suporte – neste exercício físico o idoso deve
caminhar lentamente em linha reta colocando um pé de cada vez na frente do outro.
Esse procedimento proporciona com que a força em cada perna se alterne,
progressivamente (Figura 4). O exercício poderá ser realizado com 3 séries de 20 a
30seg. De duas a três vezes por semana. Uma maneira de dificultar e potencializar o
exercício é realiza-lo em círculo e não somente em linha reta.
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Figura 4 – Representação da marcha mudando a base de suporte.

Mudar a superfície de apoio – nesse exercício físico o idoso deve ficar em
pé sob um travesseiro ou colchão, gerando uma base instável. Neste caso, faz-se
imprescindível total atenção para que não aconteçam torções no tornozelo. Uma
maneira de dificultar a execução do exercício é fechar/vendar os olhos do executor.
Outra variável pode ser alternada, como andar em terrenos distintos, tais como:
areia da praia, andar de frente e costas, os quais possibilitam uma significativa
mudança de base provocando maior dificuldade de assimilação e percepção pelo
sistema somato-sensitivo (Figura 5). O exercício poderá ser realizado com 3 séries
de 20 a 30seg. De duas a três vezes por semana. Alerta-se para o cuidado do nível
de aptidão do idoso e o risco de queda.
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Figura 5 – Representação de mudar a superfície de apoio.

Apoio em um pé só — nesse exercício o idoso deverá se equilibrar em um
pé só, alternado os pés ao final do tempo. Uma maneira de dificultar o exercício é o
idoso fechar os olhos, retirando assim o auxílio do sistema visual. Também pode ser
utilizada a técnica do exercício anterior, qual seja, mudar a base de apoio para uma
superfície instável, sempre priorizando a atenção e segurança na execução da
atividade (Figura 6). O exercício poderá ser realizado com 3 séries de 20 a 30seg.
De duas a três vezes por semana.
Figura 6 – Representação do apoio em um pé só.
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Sentar e levantar – nesse exercício o idoso deverá, com o auxílio de uma
cadeira, realizar o movimento de agachamento – sentar e levantar da cadeira –
cuidando para manter um correto alinhamento dos pés, joelhos e quadril, todos
seguindo a mesma direção (Figura 7). O exercício poderá ser realizado com 3 séries
de 6 a 12 repetições, de duas a três vezes por semana (NÓBREGA et al, 1999).
Figura 7 – Representação do sentar e levantar.

Sob as orientações práticas acima expostas, os exercícios físicos são
recomendados para os idosos que foram considerados com equilíbrio “ruim” nos
pontos de corte para o TUG, AU e AF, e visam a melhora da capacidade física bem
como o aumento da força em membros inferiores, sendo este um fator essencial
para um bom equilíbrio.
Especialmente as atividades físicas anteriormente especificadas, quais sejam,
marcha mudando a base de suporte, alteração da superfície de apoio e o apoio em
um pé, são recomendadas para a manutenção do equilíbrio, pois tem como objetivo
estimular

os

sistemas

sensoriais

por

meio

de

dificuldades

impostas

e

consequentemente auxiliar na superação de eventuais dificuldades apresentadas na
prática de atividades de vida diárias (AVD’s).
Em contrapartida, a atividade anteriormente mencionada, como: sentar e
levantar contribui diretamente para o aumento da força muscular pois estimula a
musculatura dos membros inferiores.
Importante ressaltar que os exercícios físicos propostos neste trabalho são
recomendados para os idosos que foram considerados com equilíbrio “bom”, bem
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como para os idosos considerados com equilíbrio “ruim” (nestes, o cuidado deve ser
maior em relação a segurança durante a execução do exercício) nos pontos de corte
dos testes citados, já que estimulam a manutenção, prevenção e fortalecimento da
musculatura corporal, evitando futuras complicações ocasionadas por quedas e/ou
acidentes domésticos.
Com base no exposto, pode-se concluir que a atividade física realizada
regularmente, com os devidos cuidados para evitar quedas no decorrer dos
exercícios e com orientação de um profissional devidamente qualificado e
capacitado é indicada, tanto como solução, mas especialmente como forma
preventiva à vida idosa com qualidade. Seu fulcro é evitar problemas futuros, visto
que a prática dos treinos de fortalecimento pode se tornar um importante mecanismo
para a manutenção e melhora do equilíbrio corporal no envelhecimento (MATSUDO
et al., 2001), promovendo o aumento da força muscular e óssea, bem como
coordenação, velocidade de marcha, equilíbrio, habilidade funcional e qualidade de
vida (STEVENS; BURNS, 2015)
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