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RREESSUUMMOO  

 

Na nossa sociedade cada vez mais se dá relevância à importância que a prática de atividade 

física tem para o nosso bem-estar, principalmente na camada mais envelhecida, os ganhos para a 

saúde, o combate ao isolamento e exclusão social, ou seja, encontrar um novo significado pessoal e 

social para a pessoa idosa. A melhor estratégia para fomentarmos estas boas práticas, para fazermos 

do envelhecimento uma etapa ajustada às boas vivências para um envelhecimento bem sucedido é 

procurar comprovar através da investigação todos estes benefícios que advêm da prática regular de 

atividade física. Só através de provas dadas conseguimos mudar mentalidades e fazer com que a 

população mais idosa se torne cada vez mais ativa e participante, aumentando assim os seus padrões 

de qualidade de vida. 

O objetivo do presente estudo foi verificar se existem diferenças significativas de ganhos físicos 

e psicológicos entre os praticantes com maior assiduidade dos que apresentam um maior grau de 

ausência nas aulas, durante um período de oito meses. 

A amostra foi composta por cinquenta indivíduos, trinta e três pertencentes ao grupo de 

praticantes regulares e dezassete pertencentes ao grupo de praticantes de forma irregular no 

programa de Hidroginástica. 

Para verificar a existência de benefícios físicos foi utilizada a bateria de testes “Functional 

Fitness Test” de Rikli & Jones (2001) para avaliar os parâmetros de aptidão física. Os benefícios 

psicológicos foram avaliados através de um questionário onde foram analisados três parâmetros, a 

autoestima, o crescimento pessoal e a satisfação com a vida. 

Para verificar se a prática regular de atividade física provocava efeitos positivos sobre as 

capacidades físicas e psicológicas dos idosos fora efetuado o método estatístico inferencial não 

paramétrico com recurso a Bonferroni para mensurar os resultados do grupo regular e o teste 

Wilcoxon para o grupo irregular através do software IBM SPSS statistics 19 para Windows. 

Os resultados obtidos após a comparação dos dados recolhidos nos períodos antes, durante e 

após o programa de atividades físicas foram os seguintes: O grupo regular obteve melhorias 

significativas em todos os parâmetros com excepção da flexibilidade dos membros superiores, 

autoestima e crescimento pessoal. Pelo contrário, o grupo irregular somente obteve diferenças 

significativas, ao longo do programa de Hidroginástica, em relação à resistência e ao crescimento 

pessoal. 

O estudo demostrou que a prática de Atividade Física com um carater de regularidade acarreta 

ganhos para os praticantes quer a nível físico quer a nível psicológico. 

 

 

Palavras-Chave: Envelhecimento Ativo, Aptidão Física, Saúde Mental, Hidroginástica, 

Atividade Física  
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

 

In our society, the importance of physical activity has for our well -being is increasing every 

day, mostly in the older aged people, the benefits in health, the fighting to the isolation and social 

exclusion, it means, finding a new personal and social meaning for elderly. 

The best strategy to promote these good practices, to make the aging a stage set to the good 

experiences for a well succeed aging is trying to look for evidence through research, all these 

benefits that come from the regular practice of physical activity. 

Only through evidence, we can change attitudes and try to make elderly people to become more 

active, participating and involved increasing standards of quality of life. 

The purpose of this study, was to verify whether practitioners with more attendance from those 

who have a higher level of absence from classes during a period of eight months. 

The sample was composed by fifty individuals, thirty-three belonging to the group of regulars 

practitioners and seventeen belonging to the group of practitioners erratically in the Water aerobics 

program. 

To verify the existence of physical benefits it was used a battery of tests “functional fitness test” 

from Rikli & Jones (2001) to evaluate the parameters of physical fitness. The psychological benefits 

were evaluated through a quiz where three parameters were analyzed , the self esteem, the personal 

growth and the fulfillment with life. 

To verify if the regular practice of physical activity caused positive effects on the physical and 

psychological skills of elderly people it was done an nonparametric inferential statistical method 

using the Bonferroni  to measure the results of the regular group and the Wilcoxon test for irregular 

group through the sofware IBM SPSS statistics 19 for Windows. 

The results obtained after the data comparison collected during the periods before, after and 

during the exercise program were the following: Regular group had significant improvements in all 

parameters except the flexibility of the upper limbs, self-esteem and personal growth. Instead, the 

irregular group only obtained significant differences, along the program water aerobics, for 

resistance and personal growth 

The study showed that the regularly physical activity practice carries gains(earnings) to the 

practitioners either physical or psychological level. 

 

Key words: active aging , physical fitness, mental health, aerobics and physical activity 

  

  

  

  



IV 
 

  

  

ÍÍNNDDIICCEE  GGEERRAALL  

 

 

INTRODUÇÃO    1  

PARTE 1 – REVISÃO DA LITERATURA 4 

1.1 O processo de Envelhecimento 5 

1.2 A importância da Atividade Física no processo de Envelhecimento 8 

1.2.1 Papel e benefícios da Atividade Física na 3ª Idade 9 

1.3 Estilos de vida saudáveis e Atividade Física 10 

1.4 Aspetos conceptuais da Aptidão Física 12 

1.4.1- Componentes da Aptidão Física 14 

1.5 Aptidão física e Atividade Física: Relação e importância para o idoso 17 

1.6 Efeitos psicológicos do exercício e da Atividade Física 20 

1.7 Exercício e Bem-Estar psicológico 23 

1.8 Atividade Física e Hidroginástica 26 

1.8.1 Benefícios da Hidroginástica 27 

1.9 Influência da Hidroginástica no comportamento psicológico 29 

  

PARTE 2 – METODOLOGIA 30 

2.1 Problema 31 

2.2 Hipóteses 31 

2.3 Caraterização da amostra 32 

2.3.1 Distribuição da Amostra 34 

2.4 Procedimentos Metodológicos 35 



V 
 

2.4.1 Recolha de Dados 36 

2.5 Análise estatística 37 

2.4.1 Estatística descritiva 37 

2.4.2 Estatística Inferencial 37 

2.6 Instrumentos 38 

2.6.1 Protocolo Experimental – Aptidão Física e Funcional 38 

2.6.2 Protocolo Experimental – Variáveis Psicológicas 50  

 

PARTE 3 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 52 

3.1 Validação da Hipótese 53 

3.1.1 Discussão dos Resultados Obtidos pelo Grupo Regular 53  

3.1.2 Discussão dos Resultados Obtidos pelo Grupo Irregular 63 

 

PARTE 4 – CONCLUSÕES 67 

 

PARTE 5 – BIBLIOGRAFIA  7722  

  

PPAARRTTEE  66  ––  AANNEEXXOOSS  8822  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



VI 
 

ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  QQUUAADDRROOSS  

  

  

QQUUAADDRROO  11  ––  Benefícios Psicológicos do Exercício 

 ( adaptado por Taylor, Sallis e Needle, 1985)    2244  

  

QQUUAADDRROO  22  ––  Distribuição da amostra por 2 grupos  34 

  

QQUUAADDRROO  33  ––  Dados utilizados para a investigação de acordo  

com os grupos em análise  36 

  

QQUUAADDRROO  44  ––  Ordem de realização dos testes de Aptidão 

Física e Funcional  41  

  

  

  

ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  TTAABBEELLAASS  

  

  

TTAABBEELLAA  11  ––  Caracterização da amostra    3333  

  

TTAABBEELLAA  22  ––  Valores da Composição Corporal- Grupo Regular 53 

 

TTAABBEELLAA  33  ––  Significância dos Valores da Composição Corporal- Grupo Regular 54 

  

TTAABBEELLAA  44  ––  Valores da Aptidão Física- Grupo Regular  5566  

  

TTAABBEELLAA  55  ––  Significância dos Valores da Aptidão Física- Grupo Regular 56 

  

TTAABBEELLAA  66  ––  Valores das Variáveis Psicológicas- Grupo Regular 61 

 

TTAABBEELLAA  77  ––  Significância dos Valores das Variáveis Psicológicas- Grupo Regular  62  



VII 
 

TTAABBEELLAA  88  ––  Valores da Composição Corporal- Grupo Irregular 64 

  

TTAABBEELLAA  99  ––  Valores da Aptidão Física- Grupo Irregular 65 

     

TTAABBEELLAA  1100  ––  Valores das Variáveis Psicológicas- Grupo Irregular           66  

  

ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  GGRRÁÁFFIICCOOSS  

  

  

GGRRÁÁFFIICCOO  11  ––  Grupo Regular- Peso    5544  

  

GGRRÁÁFFIICCOO  22  ––  Grupo Regular- Perímetro Abdominal 55 

  

GGRRÁÁFFIICCOO  33  ––  Grupo Regular- Força dos Membros Inferiores 5577 

  

GGRRÁÁFFIICCOO  44  ––  Grupo Regular- Força dos Membros Superiores 58 

  

GGRRÁÁFFIICCOO  55  ––  Grupo Regular- Flexibilidade dos Membros Inferiores 58 

  

GGRRÁÁFFIICCOO  66  ––  Grupo Regular- Flexibilidade dos Membros Superiores 59 

     

GGRRÁÁFFIICCOO  77  ––  Grupo Regular- Agilidade/ Velocidade 60 

  

GGRRÁÁFFIICCOO  88  ––  Grupo Regular- Resistência  60 

  

GGRRÁÁFFIICCOO  99  ––  Grupo Regular- Autoestima/ Crescimento Corporal 62 

 

GGRRÁÁFFIICCOO  1100  ––  Grupo Regular- Satisfação com a Vida 63 

 

 

  

  



VIII 
 

LLIISSTTAA  DDEE  AABBRREEVVIIAATTUURRAASS  

 OMS – Organização Mundial de Saúde 

 WHO – World, Health Organization 

 ACSM – American College of Sports Medicine 

 LDL – Colesterol 

 IMC – Índice de Massa Corporal 

 SFT – Sénior Fitness Test 

 Kg – Quilograma 

 Cm – Centímetro 

 1s – Segundos 

 Mt – Metros 

 SWLS – Satisfaction wilt life scale 

 RSES – Rosenberg self-esteem scale 

 EBEP- Escalas de Bem-Estar Psicológico 

 GR- Grupo Regular 

 GI – Grupo Irregular 

 MI – Membros Inferiores 

 MS – Membros Superiores 

 Agil. – Agilidade 

 Aval. – Avaliação 

 Cresc - Crescimento 



                         MESTRADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO – DESPORTOS DE ACADEMIA 

 

1 

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  

O aumento da expectativa de vida tem contribuído para o aumento da população idosa. Na 

opinião de King (2001), dentro desta população somente uma minoria tem consciência da 

importância da prática regular de exercício físico e seus benefícios tanto profiláticos como curativos 

das disfunções associadas ao envelhecimento. 

Segundo De Marchi (2000); Assumpção et al.( 2008), Passos (2008), as capacidades físicas no 

processo de envelhecimento são prejudicadas com o avançar da idade. Devido à redução da massa 

muscular há uma diminuição gradual nas capacidades neuromusculares como a força, potência, 

resistência, equilíbrio entre outras. 

 As atividades realizadas pelos indivíduos durante o tempo de lazer afetam o estado de saúde das 

pessoas. Daí que não se deva negligenciar a influência nem o poder de transformação dos modos de 

vida que o tempo livre e, particularmente o lazer oferecem aos indivíduos e à sociedade no que diz 

respeito a uma melhor qualidade de vida. 

Na atualidade, estudos que envolvem a prescrição de exercício físico a idosos, têm procurado 

compreender as necessidades, possibilidades e benefícios da prática sistemática de modalidades 

específicas. 

A fase que a sociedade atravessa cada vez mais caracterizada pela exaltação dos valores 

relacionados com a produtividade, desvaloriza por vezes aqueles que já entraram na fase de 

reforma, deixando para 2º plano a criação de ofertas desportivas e culturais de forma a fazer face à 

falta de ocupação vivida pelos mais velhos. 

 Para uma velhice bem sucedida os indivíduos devem ser encorajados a conservar a sua 

independência e autonomia, ocupando o seu tempo de forma ativa e gratificante. Considerando que 

as atividades de lazer ativo promovem uma autoestima adequada, permitem estabelecer relações 

interpessoais e incrementam a reconstrução positiva do seu autoconceito, uma melhor qualidade de 

vida, é crucial que a ocupação de tempos livres de forma ativa seja uma prioridade para o bem-estar 

dos indivíduos sénior.  

Segundo Belloni et al. (2008) das diversas possibilidades de exercício físico, destaca-se a 

hidroginástica, cada vez mais difundida para os adultos e idosos e de grande aceitação entre as 

mulheres. 

Na opinião de Delegado (2001) a hidroginástica possui características de exercício aeróbio, mas 

pode-se enfatizar a resistência de força, flexibilidade, a coordenação motora entre outras 

capacidades físicas.  
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Segundo Alves et al. (2004), Mazo et al, (2006), Belloni et al, (2008) diversos estudos 

envolvendo hidroginástica em adultos e idosos observaram efeitos positivos para a resistência, força 

autonomia funcional, flexibilidade, entre outros benefícios fisiológicos além dos psicológicos. 

A Organização Mundial de Saúde (2005) aponta um estilo de vida ativo como uma das 

principais formas de prevenir doenças, manter o funcionamento cognitivo e providenciar a 

integração na sociedade. 

Um dos maiores inimigos para um envelhecimento saudável é sem dúvida a falta de atividade 

física regular, os benefícios resultantes da opção por manter uma atividade física regular ao longo 

da vida são tão significativos que ninguém deve descurar esta forma de estar perante o 

envelhecimento. 

Partindo deste pressuposto de que a atividade física dá um contributo importante no bem estar da 

pessoa idosa, delimitámos como problemática do nosso estudo: Será que a prática de Atividade 

Física regular influencia positivamente as capacidades físicas e psicológicas dos idosos? 

O conceito básico de envelhecimento implica a perda de capacidade de adaptação do organismo 

face aos fatores de stress internos e externos. É um processo de degeneração biológica do 

organismo e também de uma diminuição contínua da capacidade mental. 

Em 2002, a Organização Mundial de Saúde lançou um novo conceito de Envelhecimento Ativo, 

na sequência do envelhecimento saudável defendido até esta data, em que o objetivo é ser mais 

abrangente, para além da saúde estende-se a aspetos socioeconómicos, psicológicos e ambientais, 

ou seja, um modelo multidimensional para a explicação dos resultados do envelhecimento. 

A chave de um envelhecimento ajustado parece residir no desejo do indivíduo em manter-se 

física e emocionalmente ativo, envolvido socialmente, procurando um novo status social. Mas se o 

envelhecimento implica um balanço e a atribuição de sentido para a própria vida, lidar 

construtivamente com esta etapa, para além de recursos individuais, são necessários recursos sociais 

significativos. Face aos novos acontecimentos da vida existem indivíduos que se adaptam e 

ajustam, encontrando uma nova vivência pautada de bem-estar e de sentido pessoal e social. 

A velhice bem sucedida é aquela em que o idoso reconstrói e adapta a sua forma de estar, 

encontrado um novo significado pessoal para a sua vida.  

Este novo paradigma para o envelhecimento surge como sendo mais consensual, preconizando a 

qualidade de vida e a saúde dos mais velhos, com a manutenção da autonomia física, psicológica e 

social. 
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O presente projeto de investigação pretende dar um contributo importante para a sensibilização 

da população no que se refere à importância da prática regular de uma atividade física, 

nomeadamente da hidroginástica, na manutenção da qualidade de vida e saúde física e psicológica, 

ao longo de todo o processo de envelhecimento, indo ao encontro da problemática da presente 

investigação que visa comprovar se a referida prática regular de hidroginástica influencia 

positivamente as capacidades físicas e psicológicas dos participantes. 

Inicialmente foi efetuada uma revisão bibliográfica sobre esta temática que sustentou o 

enquadramento teórico efetuado e a seleção de procedimentos e variáveis em análise. 

Para além de ter sido posto em prática um programa de exercício coerente e ajustado à faixa 

etária dos participantes, este projeto contou com um conjunto vasto de recursos humanos, técnicos 

de desporto, conselho administrativo da FCTL, EM, participantes no programa de hidroginástica 

sénior da Piscinas Municipais de Figueira de Castelo Rodrigo, sem os quais este estudo não seria 

possível. 

Perante o exposto, o presente estudo pretende contribuir com a apresentação de evidências do 

impacto da prática de atividade física regular na melhoria da qualidade de vida de idosos, 

especificamente se acarreta, ou não, benefícios físicos e psicológicos. Desta forma será objetivo 

deste estudo: Verificar se existem diferenças significativas de ganhos físicos e psicológicos entre os 

praticantes com maior assiduidade dos que apresentam um maior grau de ausência nas aulas, 

durante um período de 8 meses. 

 

O documento encontra-se organizado de forma a possibilitar uma fácil consulta: 

 Parte 1 – Revisão da Literatura 

 Parte 2 – Metodologia 

 Parte 3 – Apresentação e discussão dos resultados 

 Parte 4 – Conclusões 

 Parte 5 – Bibliografia 

 Parte 6 - Anexos 
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PPAARRTTEE  11  

  

RREEVVIISSÃÃOO  DDAA  LLIITTEERRAATTUURRAA  
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11..11  OO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  EENNVVEELLHHEECCIIMMEENNTTOO  

  

As teorias do envelhecimento segundo Spirduso (1995) caem em três categorias gerais:  

 

 As teorias genéticas propõem que o processo de envelhecimento, do nascimento à morte, é 

programado pelos nossos genes. Eventos relacionados com a idade, tais como a puberdade e 

a menopausa, são marcadores do relógio biológico programado em cada célula; 

 

 Teorias de dano baseiam-se no conceito de que as reações químicas que ocorrem 

naturalmente no corpo começam a produzir um número de defeitos irreversíveis nas 

moléculas; 

 

 As teorias de desequilíbrio gradual referem que o cérebro, as glândulas endócrinas, ou o 

sistema imunitários começam gradualmente a falhar a sua função. Não apenas falham, 

como eles também envelhecem a frequências diferentes, produzindo um desequilíbrio nos 

sistemas assim como a eficácia reduzida em cada sistema. Tanto o sistema nervoso central 

como o sistema neuro endócrino funcionam como reguladores e integradores das funções 

celulares e dos sistemas de órgãos. As falhas do sistema imunitário desafiam esses 

mecanismos de controlo e deixam os indivíduos idosos vulneráveis a doenças de muitos 

tipos. 

 

Também o ACE’s Guide for Fitness Professionals (1998) refere a divisão tripartida das teorias 

do envelhecimento: 

 

 Teorias celulares do envelhecimento: centram-se nas modificações degenerativas que 

ocorrem ao nível da célula individual. 

 

 Teorias genéticas do envelhecimento: centram-se no papel da hereditariedade na regulação 

da senescência. 

 

 Teorias de controlo do envelhecimento: explicam o envelhecimento em termos da função de 

sistemas específicos conhecidos como serem vitais para o controlo do funcionamento 

fisiológico. 
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Beauvoir (1990) diz-nos que as mudanças biológicas têm implicações no meio ambiente, que vai 

absorvê-las de acordo com as normas, os valores e os critérios da sociedade e da cultura nas quais a 

velhice acontece. Essa absorção determina, por sua vez, o modo como o indivíduo lida ou lidará 

com o processo de envelhecimento, com a velhice e com o papel do idoso nesta sociedade. 

Embora estejamos todos a envelhecer, não envelhecemos ao mesmo ritmo. Embora algumas 

pessoas experimentem declínios relativamente rápidos nas suas funções fisiológicas quando 

envelhecem, outros experimentam modificações significativamente menos pronunciadas ao longo 

do tempo (Fries & Crapo, 1981). 

No entanto, para além dos fatores genéticos que influenciam o envelhecimento humano, há 

agora indícios fortes que muitos dos aspetos do processo de envelhecimento estão relacionados com 

fatores do meio, como a nutrição, stress, tabagismo e atividade física (Bokovy & Blair, 1994). 

Processos de envelhecimento são diferentes do processo de envelhecer. Os processos de 

envelhecimento representam as modificações universais com a idade numa espécie ou população 

que são independentes da doença ou da influência ambiental (Spirduso, 1995). O processo de 

envelhecer refere-se a sintomas clínicos (a síndrome do envelhecimento) e inclui os efeitos do meio 

e da doença. Portanto, processo de envelhecer e processos de envelhecimento interagem fortemente. 

Doenças e stress ambiental podem acelerar os processos básicos de envelhecimento, assim como 

estes aumentam a vulnerabilidade a doenças e a stress ambiental (Spirduso, 1995). 

 

Matsudo & Matsudo (1993) indicam os seguintes efeitos do envelhecimento, em vários níveis: 

 

 Nível antropométrico: Incremento do peso corporal; diminuição na massa livre de gordura; 

diminuição da altura; incremento da gordura corporal; diminuição da massa muscular; 

diminuição da densidade óssea; 

 

 Nível muscular: Perda de 10-20% na força muscular; diminuição na habilidade para manter 

a força estática; maior índice de fadiga muscular; menor capacidade para hipertrofia; 

diminuição no tamanho e número de fibras musculares; diminuição na atividade da ATPase 

miofibrilar; diminuição das enzimas glicolíticas e oxidativas; diminuição dos níveis de 

ATP, CP, glicogénio, proteína mitocondrial; diminuição na velocidade de condução; 

aumento do limiar excitabilidade da membrana; diminuição na capacidade de regeneração; 
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 Nível cardiovascular: Diminuição do gasto cardíaco; diminuição da frequência cardíaca; 

diminuição do volume sistólico; diminuição da utilização de O2 pelos tecidos; diminuição 

do VO2 máximo; aumento na pressão arterial; aumento na diferença arteriovenosa de O2; 

aumento na concentração de ácido láctico; aumento no débito de O2; menor capacidade de 

adaptação e recuperação do exercício; 

 

 Nível pulmonar: Diminuição da capacidade vital; aumento do volume residual; aumento do 

espaço morto anatómico; aumento da ventilação durante o exercício; menor mobilidade da 

parede torácica; diminuição da capacidade de difusão pulmonar de O2; 

 

 Nível neural: Diminuição no número e tamanho dos neurónios; Diminuição na velocidade 

de condução nervosa; Aumento do tecido conectivo nos neurónios; Menor tempo de reação; 

Menor velocidade de movimento; Diminuição no fluxo sanguíneo cerebral; 

 

 Outros: Diminuição da agilidade; diminuição da coordenação; diminuição do equilíbrio; 

diminuição da flexibilidade; diminuição da mobilidade articular; aumento na rigidez de 

cartilagem, tendões e ligamentos. 

 

Alguns gerontólogos acreditam que 50% do envelhecimento é devido a um estilo de vida 

sedentário e é responsável pela diminuição da capacidade física (Matsudo & Matsudo, 1993). 

Esta opinião é partilhada por Appell & Mota (1991), pois consideram que o tempo médio de 

vida é determinado pela idade biológica e não pela cronológica. O desporto pode manipular a idade 

biológica. 

Evidências demonstram que mais da metade do declínio da capacidade física dos idosos é devida 

ao tédio, à inatividade e à expectativa de enfermidade (Hilgert & Aquini, 2003). No entanto, com a 

perspetiva de saúde, há tantos riscos como benefícios de uma vida ativa nos idosos e a resposta a 

um programa regular de exercício depende no ponto de envelhecimento que o indivíduo alcançou 

(Shephard, 1997). Também Lima (1990) refere que a atividade física por si não tem valor absoluto 

enquanto fator de saúde. O exercício físico, a corrida, uma modalidade de desporto, por si não são 

garantia de saúde. Nem sempre se respeitam os limites da intensidade do esforço solicitado aos 

executantes de um exercício, de uma atividade, de uma modalidade desportiva. 
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11..22  AA  IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA  DDAA  AATTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  NNOO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  EENNVVEELLHHEECCIIMMEENNTTOO  

 

O envelhecimento tem sido descrito como um processo, ou conjunto de processos, inerente a 

todos os seres vivos e que se expressa pela perda da capacidade de adaptação e pela diminuição da 

funcionalidade estando associado a alterações físicas e fisiológicas (Spirduso, 1995). Sendo o 

envelhecimento um processo inevitável, importa atenuar muito dos seus efeitos adversos. Um dos 

fatores que mais contribui para este processo é o sedentarismo e, como refere Dias e Afonso (1999), 

"a actividade, seja ela qual for, parece ser o melhor remédio para a velhice".  

A atividade física é definida por Bouchard (1993) como sendo qualquer movimento corporal 

produzido por músculos esqueléticos que resulta no aumento substancial de gasto de energia. Faria 

Junior (1997) entende que este conceito é redutor e que a atividade física é uma qualidade 

substancial do ser humano que apresenta um teor que ultrapassa o que o biológico e o funcional lhe 

conferem. Acrescenta que, no campo da gerontologia, o conceito de atividade física aparece 

ampliado, considerando também a esfera psicológica.  

Assume-se, assim, a utilidade e necessidade de assegurar o significado da atividade física, em 

especial para as pessoas idosas, explicando a importância do movimento para as suas vidas. Como 

refere Grufe (2001), "o movimento é o «acesso» ao nosso mundo e ao nosso envolvimento, um tipo 

de meio através do qual o vivemos, experimentamos e conhecemos".  

Assim, é urgente contrariar a tendência de que à medida que incrementa a idade o indivíduo se 

torne menos ativo, ou seja, é necessário que se compreenda que a velhice não é sinónimo de 

inatividade e não significa forçosamente a diminuição completa da força e das capacidades físicas e 

psíquicas (Guedes, 2001). 

Um grande número de pesquisas têm sido baseadas na Teoria da Atividade do Envelhecimento. 

Segundo Paul (1996), a teoria da atividade considera que a satisfação, felicidade e autoestima, 

sinais positivos do envelhecimento bem sucedido, são proporcionais à atividade desenvolvida e à 

intensidade das interações sociais. Barreto (1984) acrescenta que o pressuposto básico desta teoria 

considera a satisfação de viver em função da existência de uma imagem positiva de si mesmo, 

resultante da perceção de ser capaz de atingir os objetivos pessoais e manter interações sociais 

satisfatórias.  

A inatividade abre um "espaço psíquico" para a reflexão e a interiorização, que normalmente 

não se desenvolve num sentido positivo para quem estava habituado a viver essencialmente, ou em 

grande escala, em relação com estímulos exteriores. Como afirma Paul (1996), o idoso que 
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envelhece de uma forma ótima é o que permanece ativo, encontrando substitutos para as atividades 

que teve de abandonar, para as amizades que perdeu.  

E uma vez que não seria racional, nem possível substituir a atividade profissional por outra 

rigorosamente equivalente, coloca-se o problema de escolha de atividades adequadas nas diferentes 

situações em que se encontra o idoso. 

É precisamente aqui que os programas de atividade física para a terceira idade encontram o seu 

papel, "dado que os seus efeitos nos planos, corporal, espiritual e social" (Bento, 1999) assumem, 

nos dias de hoje, uma relevância crescente para os idosos. 

 

11..22..11  PPAAPPEELL  EE  BBEENNEEFFÍÍCCIIOOSS  DDAA  AATTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  NNAA  TTEERRCCEEIIRRAA  IIDDAADDEE  

  

A atividade física nos idosos promove vários benefícios a nível físico e fisiológico, social e 

psicológico, que se resumem num objetivo principal que é a melhoria do bem-estar e da qualidade 

de vida do idoso (Spirduso, 1995).  

Bokovoy e Blair (1994) afirmam que o exercício habitual aumenta a longevidade e a qualidade de 

vida. Segundo Spirduso (1995) esta qualidade de vida é julgada pelo seu grau de funcionalidade, de 

saúde e pela capacidade de permanecer independente dos outros, para a realização das simples 

tarefas do quotidiano.  

As questões iniciais sobre o papel da atividade física na qualidade de vida deslocavam-se para o 

lado qualitativo, ou seja, se poderia o exercício aumentar os anos de vida (Mota, 1999). No entanto, 

não parece muito importante saber qual a idade máxima que vamos atingir. É mais importante o 

saber como se envelhece (Appell e Mota, 1991).  

Nos últimos anos assistiu-se a uma alteração da acentuação das questões para a sua dimensão 

qualitativa, isto é, como pode a atividade física afetar positivamente as dimensões mais subjetivas 

da natureza humana, como sejam o bem-estar e a qualidade de vida (Mota, 1999). É precisamente 

sobre esta última perspetiva que vamos focar a nossa atenção, que nos conduz para a "questão 

essencial de saber se o aumento da aptidão e atividade física conferem um mais alto nível de 

qualidade de vida" (Carvalho & Mota, 2002).  

Segundo Cunningham e colaboradores (1993) a atividade física surge como um elemento 

potenciador da qualidade de vida da pessoa idosa, na medida em que o seu nível de independência 

funcional ou de qualidade de vida, está dependente da sua capacidade de manter autonomamente as 

diferentes facetas da sua atividade diária. 



                         MESTRADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO – DESPORTOS DE ACADEMIA 

 

10 

Contudo, como já foi referido, a característica fundamental do conceito de qualidade de vida é a 

sua natureza multidimensional não dependendo portanto, apenas da capacidade do idoso realizar 

as suas tarefas quotidianas.  

A sua conceptualização é usualmente definida por um conjunto de dimensões, tais como 

disponibilidade física; bem-estar emocional; socialização; e outras atividades tais como a 

satisfação de vida, e perceções de saúde (Shumaker, 1990).  

Com base nos vários estudos realizados acerca dos efeitos da atividade física regular no idoso, a 

World Health Organization (1997) apresentou os benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais 

conhecidos. Estes efeitos são de enorme importância para qualquer pessoa de qualquer idade, mas 

revestem-se de particular relevância para as pessoas idosas, particularmente expostas a influências 

que afetam negativamente a sua saúde e bem-estar.  

Existem, pois, evidências que demonstram que a atividade física, quando feita de forma regular, 

tem consequências benéficas a nível psicológico, aumentando de forma geral o bem-estar dos 

idosos. 

 

 

  

11..33  EESSTTIILLOOSS  DDEE  VVIIDDAA  SSAAUUDDÁÁVVEEIISS  EE  AATTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  

 

 

O estudo dos benefícios mentais e físicos da atividade física, levou a psicologia do exercício a 

centrar-se mais na identificação dos fatores relacionados com a promoção e manutenção desta, isto 

é, como que leva as pessoas a adotar uma prática de exercício, mantendo-se ativas ou a 

abandonarem a atividade. A identificação destes fatores torna-se determinante para a construção de 

modelos teóricos que passa a guiar a implementação de técnicas de intervenção, nomeadamente em 

campanhas de promoção da atividade física.  

Tomando o conceito de saúde como um estado positivo e não mera ausência de doença, tal como 

preconiza a Organização Mundial de Saúde (OMS), é necessário promover comportamentos de 

saúde (neste caso a promoção da atividade física), tendo em conta todos os fatores envolventes do 

programa de exercícios a implementar. 

Um estilo de vida ativo, incluindo uma prática regular de atividade física, permite melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos de várias formas, sendo salientados benefícios físicos e 

psicológicos associados à prática de atividade física (Ribeiro, 1988; Matos & Sardinha, 1999): 
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 Aumento da reserva de esteroides; 

 

 Alívio de tensão muscular; 

 

 Redução da dor e estados alterados de consciência sentidos como “estar bem 

fisicamente”, ou “estar em forma”, relacionada com uma maior produção de 

neurotransmissores e uma maior libertação de endorfinas; 

 

 Uma perceção de “sentir-se bem”; 

 

 Uma maior perceção de eficácia e controlo pessoal; 

 

 Possibilita um tempo de afastamento e de distração face aos problemas do 

quotidiano; 

 

 Reforço social. 

 

Segundo Berger e Malnman (1993), para que a atividade física possa originar benefícios 

psicológicos, tem de respeitar os seguintes requisitos: 

 

 Deve originar divertimento e prazer; 

 

 As características da atividade devem obedecer a exigências como a ausência de 

competição interpessoal; 

 

 A atividade deverá ser preferencialmente de intensidade moderada, 20 a 30 minutos de 

duração, estar regularmente incluída no horário semanal e realizada em tempo e espaço 

circunscrito e previsível. 
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11..44    AASSPPEETTOOSS  CCOONNCCEEPPTTUUAAIISS  DDAA  AAPPTTIIDDÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

  

As primeiras preocupações e os primeiros estudos relacionados com a aptidão física remontam a 

meados do século XIX. Desde então, tem-se assistido a uma proliferação de estudos sobre a aptidão 

física, nas diferentes preocupações de pesquisadores das Ciências do Desporto e, também, de 

epidemiologistas e peritos em saúde pública, o que releva e atesta o interesse da investigação desta 

temática (Calejo, 1997).  

Ao longo do tempo, o conceito de aptidão física tem sofrido algumas alterações. Alterações 

bessas que, embora ligeiras, refletem naturalmente, as diferentes preocupações dos pesquisadores 

de acordo com a sua área de interesses. As diversas definições encontradas na literatura variam 

entre si, fundamentalmente pela maior ou menor abrangência do conceito, pelo seu objetivo, 

conceptualização, operacionalização, especificidade e, até mesmo, pela linguagem utilizada (Patê, 

1988).  

Por outro lado, existe uma diversidade terminológica sem que a esta correspondam sempre 

conceitos diferentes. Empregam-se por vezes, e para conceitos convergentes, expressões como: 

performance motora, aptidão motora, aptidão relacionada com a saúde, habilidade motora, valor 

físico, aptidão total, condição física, etc. Pate (1988), na análise que faz dos conceitos, referencia 

três expressões: performance física, aptidão física e aptidão motora. A aptidão física reporta-se à 

capacidade funcional que inclui o que designamos por aptidão relacionada com a saúde. A aptidão 

motora constitui um conceito mais lato e abrangente e está associado ao desenvolvimento das 

habilidades motoras e atividades físicas vigorosas, incluindo aquelas que fazem parte do desporto 

de rendimento.  

A definição de Aptidão Física que mais encontramos na literatura, é a de “determinada 

quantidade de atributos que um indivíduo possui e/ou utiliza para realizar determinada tarefa 

motora durante a execução de atividade física, é a capacidade do corpo responder e/ou adaptar-se a 

determinada exigência física e stress resultante do espaço físico” (ACSM, 1998). 

Rikli & Jones (1999) defendem uma definição de aptidão física como sendo a capacidade 

fisiológica para realizar as atividades diárias de uma forma segura e independente, sem grande 

fadiga. 

Conforme a Organização Mundial de Saúde (WHO, 1978) a aptidão física deve ser entendida 

como “a capacidade de realizar trabalho muscular de maneira satisfatória”. Ou seja, para a pessoa 

ser considerada fisicamente apta, ela tem de praticar algum tipo de atividade física, conseguindo 

desta forma realizar as atividades sem atingir níveis elevados de stress.  



                         MESTRADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO – DESPORTOS DE ACADEMIA 

 

13 

À semelhança de Patê (1988), Malina (1993) considera que aptidão física e aptidão motora são 

conceitos diferentes: aptidão física está diretamente relacionada com a saúde, ao passo que aptidão 

motora está orientada para a performance. Parece claro e evidente, que da literatura consultada, o 

significado plural da expressão aptidão física constitui uma dificuldade acrescida para a sua 

definição e operacionalização de forma consensual, precisa e inequívoca.  

Maia (1996) situa o conceito de aptidão física, referindo que esta é normalmente pensada de 

acordo com dois posicionamentos convergentes. O primeiro refere-se a um posicionamento 

essencialmente pedagógico, não só, com implicações na saúde e hábitos de vida das pessoas, bem 

como na performance de um conjunto variado de tarefas. O segundo, vindo da teoria psicométrica, 

procura estabelecer um conjunto de relações lógicas e consistentes entre a definição operacional da 

aptidão física e a sua avaliação concreta.  

Deste posicionamento, como defende Maia (1996), emergem duas orientações balizadas por 

preocupações distintas que direcionam a noção de aptidão física para duas avenidas aparentemente 

divergentes:  

 a aptidão física associada à saúde;   

 

 a aptidão física associada à performance desportivo-motora;  

 

Esta fragmentação de que nos fala Maia (1996), entre aptidão física associada à saúde e aptidão 

física associada à performance, foi proposto pela primeira vez pela American Alliance for Health, 

Physical Education, Recreation and Dance – AAHPERD (1980), não só pelo conceito que 

apresenta, como também pelas diversas baterias de testes de avaliação que vem propondo desde 

1958, para crianças e jovens, e desde 1987 para adultos idosos.  

Importa também abordar o dinamismo do conceito de aptidão física, uma vez que é o estado 

dinâmico que exprime a variação dos níveis da aptidão física (Freitas et ai., 1997). Malina (1993) 

afirma que a aptidão física, pode ser simultaneamente estática ou dinâmica. É estática porque é 

possível manter um nível ótimo de aptidão física durante muito tempo, através de um programa da 

atividade física regular. É dinâmica porque ao longo do normal processo de crescimento, maturação 

e envelhecimento ocorrem alterações. Esta variabilidade de expressão da aptidão física é 

influenciada por fatores, como a hereditariedade (Malina, 1994), o património genético e o meio 

envolvente.  

Com o decorrer do ciclo de vida os objetivos do ser humano vão-se alterando na medida em que 

o que é relevante numa fase do ciclo da vida pode não ser igualmente aplicável noutra (Malina, 
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1992). Com o envelhecimento o mais importante é a manutenção e melhoramento das suas 

capacidades funcionais e níveis de saúde, que permitam ter uma vida independente e com 

qualidade.  

 

11..44..11    CCOOMMPPOONNEENNTTEESS    DDAA  AAPPTTIIDDÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

  

As formas de ocupação pouco ativas poderão acarretar efeitos nefastos podendo originar 

alterações no desempenho físico, nas habilidades motoras, na capacidade de concentração, de 

reação e coordenação, gerando modificações sócio- afetivos, como por exemplo, insegurança, auto- 

desvalorização, perda de motivação e isolamento. 

A participação em programas de atividades físicas, que visam a manutenção de aptidões físicas 

como a força, a flexibilidade, a agilidade e a resistência que tanto influenciam no bem-estar 

quotidiano, ajudam a abrandar a diminuição do desempenho físico associado ao envelhecimento. 

Existem várias componentes e fatores da Aptidão Física, contudo vamos somente mencionar 

aquelas que fazem parte da bateria de testes “Fullerton Functional Test” (Rikli & Jones) 

  

 

FFOORRÇÇAA  

 

A força, definida como a capacidade de exercer uma oposição contra uma resistência, é uma 

capacidade física fundamental para a manutenção de uma ótima função motriz e, 

consequentemente, para uma boa qualidade de vida (Ilano et al., 2002). 

A força é também uma capacidade condicional que desempenha um papel principal na execução 

de determinadas tarefas diárias como levantar-se de uma cadeira, ir às compras ou sair de um carro, 

na possibilidade de participar em encontros sociais e em realizar algumas tarefas de lazer como a 

jardinagem (Spirduso, 1995). 

Segundo Appell & Mota (1991), existem duas formas desta capacidade: a força estática é a 

tensão muscular realizada contra uma resistência fixa numa determinada posição. A força dinâmica 

é caracterizada pela massa que se deixa mover numa determinada ação muscular. 
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FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADDEE  

 

Segundo Appell & Mota (1991), a flexibilidade é a amplitude máxima capaz de ser alcançada 

voluntariamente em uma ou mais articulações. Uma diminuição drástica da flexibilidade é 

observada a partir dos 55 anos de idade. Para Castro et al.(1999), a flexibilidade pode ser entendida 

como a amplitude de movimento realizado por uma dada articulação, em função de um eixo e num 

plano preciso. 

A perda da flexibilidade não só reduz a quantidade e a natureza do movimento realizado por uma 

articulação, como pode ainda aumentar a probabilidade de lesão nessa articulação ou nos músculos 

envolventes. A falta de flexibilidade pode levar a ruturas musculares ou a lesões ao nível dos 

tendões e ligamentos (Spirduso, 1995). 

Ainda Spirduso (1995) refere que, se praticado de forma regular, o exercício físico contribui 

significativamente para a estabilidade e flexibilidade de uma articulação. Os treinos de força 

fortalecem tendões e ligamentos e a flexibilidade mantém a elasticidade necessária dos tendões, 

ligamentos e músculos, permitindo assim uma amplitude de movimento da articulação completa. 

Podemos assim afirmar que a flexibilidade traduz uma forte relação com a qualidade de vida e o 

bem-estar do idoso (Ilano et al., 2002). 

 

 

 

AAGGIILLIIDDAADDEE  

 

O equilíbrio é importante na funcionalidade e independência dos idosos, uma vez que ações 

diversas do quotidiano são movimentos que requerem agilidade/equilíbrio para serem realizadas 

com eficiência: alcançar objetos, mudar objetos de sítio, tocar à campainha ou a botões do elevador, 

abrir portas, etc. Estas são tarefas realizadas toda a vida, mas podem tornar-se um verdadeiro 

desafio se esta capacidade coordenativa não estiver presente ou estiver de certa forma limitada. O 

equilíbrio traduz-se simplesmente pela capacidade de manter a posição do corpo sobre a sua base de 

sustentação (Meusel, 1984, cit. Calejo, 1997). 

Esta capacidade é bastante importante em todas as etapas da vida, mas torna-se fundamental na 

terceira idade, já que a sua falta é um dos principais fatores que levam às quedas e 

consequentemente ao maior risco de fraturas facilitadas pela desmineralização óssea típica do idoso 

(Appell & Mota, 1991). 
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De acordo com Spirduso (1995), o exercício físico influencia positivamente a manutenção do 

equilíbrio de diferentes formas: altera os valores da composição corporal, aumenta os níveis de 

força, aumenta a expressão da coordenação neuromuscular, diminui a postura hipotensa e melhora a 

qualidade de marcha. 

 

RREESSIISSTTÊÊNNCCIIAA  

 

Basicamente, a resistência pode ser avaliada através do consumo máximo de oxigénio – VO2 

Máx. (Appell & Mota, 1991). 

Para Nieman (1999), a aptidão cardiorrespiratória, que segundo o autor é muitas vezes 

denominada aptidão aeróbia, é a capacidade de continuar ou persistir em tarefas extenuantes 

envolvendo grandes grupos musculares por período de tempo prolongado, ou seja, é a capacidade 

que os sistemas circulatório e respiratório têm para se ajustarem e recuperarem dos efeitos de 

atividades de intensidade moderada. 

Para Barata & Clara (1997), o consumo máximo de oxigénio diminui cerca de 10% por década 

na maioria da população. Esta diminuição dá-se a partir do fim da segunda década nas mulheres e a 

partir de meados da terceira década nos homens. 

Appell & Mota (1991) acrescentam ainda que apesar da resistência diminuir com o 

envelhecimento, é ainda passível de ser treinada mesmo nesta fase da vida. 

A ACSM (2000) tem vindo a evidenciar o declínio da capacidade cardiovascular com o 

envelhecimento, e consequentemente a redução da capacidade para realizar tarefas diárias. Refere 

ainda que o consumo máximo de oxigénio diminui entre 5 a 15% por década, após os 25 anos de 

idade. 

Um sujeito com 60 anos a praticar atividade física regular pode evidenciar níveis mais elevados 

de VO2 máx., quando comparado com trabalhadores sedentários de 20 anos (Spirduso, 1995). 

Refere ainda que o valor máximo de O2 observado em diversos estudos parece decrescer em média 

1% por ano. 

Uma ideia de especial interesse é a constatação de Appell & Mota (1991), sobre a ideia de que a 

inatividade não se constitui como uma situação de repouso para o músculo cardíaco, mas pelo 

contrário, uma sobrecarga. 

 

  

  



                         MESTRADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO – DESPORTOS DE ACADEMIA 

 

17 

11..55  APTIDÃO FISICA E ATIVIDADE FÍSICA: SUA RELAÇÃO E IMPORTÂNCIA COM 

O IDOSO 

  

Vários autores afirmam a importância da atividade física na saúde do idoso, desde que 

acompanhada por profissionais e com moderação e responsabilidade. A atividade física deve ser 

praticada com precaução, deve ser adequada e exercida sob vigilância de profissionais (Zambrana, 

1991). 

A Organização Mundial de Saúde - Guidelines for Promoting Physical Activity Among Older 

Persons, concluiu que existem agora provas contundentes que a atividade física regular pode ajudar 

a evitar, minimizar ou reverter muitos dos problemas físicos, psicológicos e sociais que muitas 

vezes acompanham a idade (OMS Guidelines, 1997). 

A atividade física regular assegura que a função numa dada idade é pelo menos 20% maior que 

numa pessoa sedentária (Shephard, 1997). Uma ideia central conjugando aptidão física e a pesquisa 

sobre o envelhecimento é que indivíduos fisicamente aptos podem ser mais jovens que indivíduos 

menos fisicamente aptos da mesma idade cronológica (ACE’s Guide for Fitness Professionals, 

1998). 

A atividade física regular e sistemática aumenta ou mantém a aptidão física da população idosa e 

tem o potencial de melhorar o bem-estar funcional e, consequentemente, diminuir a taxa de 

morbidade e de mortalidade entre essa população (Hilgert & Aquini, 2003). 

A atividade física é essencial na manutenção das funções do aparelho locomotor, principal 

responsável pelo desempenho das atividades da vida diária e pelo grau de independência e 

autonomia do idoso (Pescatello & Di Pietro, 1993). 

Do ponto de vista do cidadão sénior, a atividade física normalmente fica confinada a atividade 

de lazer e a tarefas domésticas. Para além do mais, a última ocupa uma fração cada vez maior na 

capacidade de trabalho do indivíduo (Shephard, 1997). A motivação mais comum para as pessoas 

idosas se envolverem num programa de exercício regular é o desejo de melhorar a aptidão física 

pessoal e a saúde (Shephard 1994). 

Em relação ao exercício com o envelhecimento, acontece um fenómeno interessante que termina 

convertendo-se em um círculo vicioso: à medida que aumenta a idade, o indivíduo torna-se menos 

ativo, suas capacidades físicas diminuem, começa a aparecer o sentimento de velhice, que pode por 

sua vez causar stress, depressão e levar a maior diminuição da atividade física e consequentemente 

à aparição da doença crónica, que por si só, contribui para o envelhecimento (Matsudo & Matsudo, 

1993). Embora envelhecer seja inevitável, tanto a frequência como a magnitude do declínio das 
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funções fisiológicas pode ser amenizado, ou mesmo revertido, com exercício/intervenção ativa 

(ACSM’s, 2006). 

Para haver uma adaptação à nova situação existem fatores a considerar, como: saúde física, 

desporto e lazer, independência económica, integração social, novo leque de interesses, para além 

de outros. Através do desporto e do exercício físico, entre outras atividades, é possível encontrar-se 

uma forma mais sã, divertida e confortável de viver os últimos anos de vida (Zambrana, 1991). 

Um dos principais ingredientes para incrementar a qualidade de vida dos idosos é praticar 

regularmente uma atividade física, modificando, desta forma, o estilo de vida, ou seja, deixar de 

lado a vida sedentária e dar uma maior conotação para a vida ativa (Hilgert & Aquini, 2003). A 

pessoa ativa tem um nível de função suficiente para reduzir a sua idade biológica em 10 a 20 anos 

relativamente a um indivíduo sedentário (Shephard, 1997). 

A adoção de um estilo de vida ativo aparentemente não interfere no processo de envelhecimento, 

mas os ganhos de função induzidos pelo treino são suficientes para terem consequências 

importantes na qualidade de vida da pessoa idosa (Shephard, 1997). Indivíduos idosos que mantêm 

um nível tão elevado quanto possível de funcionalidade física aumentam a sua distância sobre a 

fadiga. Por isso, a quantidade de atividade física no estilo de vida individual é um determinante 

significativo das diferenças individuais nas capacidades físicas nos idosos (Spirduso,1995). 

O desporto e o exercício físico não são bons, pelo simples facto de existirem como tal, ou pelo 

simples facto da sua prática. Para se obterem os melhores resultados, terá que se saber, acima de 

tudo, como praticar estas atividades e o que se deve evitar (Zambrana, 1991). Já Lima (1990) 

relembra que atividade física por si não tem valor absoluto enquanto fator de saúde. 

 

 

Segundo Matsudo & Matsudo (1993) os efeitos do exercício na terceira idade são: 

 

 Efeitos antropométricos e neuromusculares: Diminuição da gordura corporal; incremento na 

massa muscular; incremento na força muscular; incremento na densidade óssea; 

fortalecimento do tecido conectivo; incremento da flexibilidade; 

 

 Efeitos metabólicos: Aumento do volume sistólico; diminuição da frequência cardíaca de 

repouso e no trabalho submáximo; aumento do VO2 máximo: 10-30%; aumento da 

ventilação pulmonar; diminuição da pressão arterial; melhora perfil lipídico; 
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 Efeitos psicológicos: Melhora autoconceito; melhora autoestima; melhora imagem corporal; 

diminuição do stress, ansiedade; tensão muscular, insónia melhoram; diminuição do 

consumo de medicamentos; melhora funções cognitivas; socialização. 

 

Segundo Zambrana (1991) os benefícios do exercício físico para os idosos são: 

 

 O exercício revigora o coração, evita a atrofia muscular e retarda a diminuição da força, da 

potência e da energia muscular, previne o aparecimento de alterações de postura e de 

artroses, previne a osteoporose, aumenta a resistência a infeções pulmonares; 

 

  Aumenta a capacidade vital e retarda consideravelmente os achaques próprios da velhice, o 

exercício pode ser um substituto do trabalho, praticar desporto é ocupar o tempo de lazer e 

os tempos livres; 

 

  Melhora as relações humanas, é um meio de integração social, melhora a qualidade de 

vida, torna as pessoas mais saudáveis, mais solidárias e mais felizes;  

 

 Integra-nos na natureza, o desportista de qualquer idade adquire um maior sentido de 

humor, melhora o comportamento geral da pessoa, é uma das atividades mais agradáveis da 

vida, regra geral, um desportista vive mais tempo do que qualquer outra pessoa que não 

pratique desporto. 

 

São muitas as referências ao melhoramento de um ou mais fatores de envelhecimento, de 

doenças, de capacidades e da aptidão física dos idosos em geral. Há uma associação favorável entre 

atividade física, aptidão física e fatores de risco para doenças cardiovasculares entre a população 

idosa, sugerindo um efeito da atividade física como fator de proteção para esse grupo de pessoas 

(Pescatello & Di Pietro, 1993). 

A ação preventiva do treino de resistência contra doenças degenerativas cardiovasculares é bem 

conhecida de todos. O efeito protetor dos esforços de resistência acentua-se pela participação num 

mínimo de 3 unidades de treino por semana, sendo necessário chamar a atenção para os desportos 

de life-time, como a corrida de percursos, o ciclismo, a natação e o ténis (Appel & Mota, 1991). 

Outros problemas como a obesidade, diabetes e hipercolesterol podem ser combatidos com um 

aumento da atividade física diária (Shephard, 1997). 
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Concluindo, existem mais do que razões para a prática de atividade física nos indivíduos idosos. 

 

 

 

11..66  EEFFEEIITTOOSS  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOOSS  DDOO  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  EE  DDAA  AATTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  

  

Nas sociedades atuais o envelhecimento das populações é um dos fenómenos que mais se 

evidencia. Esta situação resulta de um conjunto de avanços na ciência, a qual se tem preocupado 

com o aumento do bem-estar e a qualidade de vida da população mais envelhecida. Em Portugal, 

verificou-se um aumento considerável do envelhecimento demográfico, definido pelo aumento da 

proporção das pessoas idosas na população total. 

Enquanto processo, o envelhecimento envolve alterações estruturais e funcionais em quase todo 

o organismo, originando evidentes manifestações ao nível psicomotor, socio afetivo e cognitivo. 

Estas mudanças ocorrem de modo diferenciado, pelo que para compreender o envelhecimento é 

necessário distinguir entre os seus processos primários e secundários (Berger, Pargman, & 

Weinberg, 2007), que constituem eixos distintos, mas interativos. Os processos primários estão 

intimamente associados com a idade cronológica e envolvem a perda “natural” da visão, do cabelo, 

as alterações na composição corporal, a desmineralização óssea e a diminuição da aptidão física. 

Por sua vez, os processos secundários incluem fatores comportamentais e ambientais (stress 

elevado, consumo de tabaco, sedentarismo), assim como, a influência de doenças como a diabetes, 

artrite e o cancro. Implicitamente, assume-se que o estilo de vida de um indivíduo possa inferir 

importantes repercussões em ambos níveis dos processos de envelhecimento.  

A influência da prática de atividade física na população sénior, é uma área de estudo, no âmbito 

das diversas áreas científicas que têm procurado desenvolver recursos que contribuam para o 

aumento da longevidade e qualidade de vida dos mais velhos. Dos benefícios apontados na 

literatura evidencia-se que a prática de atividade física na população idosa está associada à melhoria 

do sono, a um padrão mais saudável dos indicadores fisiológicos, a um melhor funcionamento 

cognitivo, a maiores índices de satisfação com a vida e menor ansiedade e depressão ((Berger et al., 

2007; Colcombe & Kramer, 2003; Reifschneider, 1998; Schechtman & Ory, 2001). 

O exercício influencia o processo de envelhecimento afetando a qualidade de vida do indivíduo e 

a investigação evidencia a importância crescente do exercício na manutenção e melhoria da 

qualidade de vida ao longo de todo o processo de envelhecimento (Berger & Malnman, 1993). 
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Tal como acontece com os benefícios físicos, os benefícios psicológicos podem variar mediante 

diversos fatores. Apesar da complexa relação entre exercício e benefícios psicológicos Berger e 

Malnman (1993) referiram que com base nos estudos já efetuados se pode “concluir que o exercício 

habitual pode estar associado à promoção do bem-estar psicológico” e sugeriram 5 generalizações 

baseadas nos resultados das investigações: 

 

 Decréscimos agudos e acentuados em sintomas relacionados com o stress, têm estado 

essencialmente associados a sessões únicas de exercício em participantes da chamada 

população “normal”; 

 

 Os decréscimos a longo prazo nos níveis de ansiedade e depressão que estão associados a 

programas de exercício crónico parecem ocorrer mais frequentemente em membros das 

chamadas populações “psiquiátricas”; 

 

 O exercício parece ser tão eficaz como outras técnicas e estratégias mais tradicionais de 

redução de stress, não só na redução da ansiedade, mas também da tensão, depressão e 

irritação; 

 

 O envolvimento no exercício aeróbio e/ou elevados níveis de aptidão física parecem estar 

associados a respostas psicológicas mais adaptativas, após exposição a agentes 

psicossociais de “stress”; 

 

 A participação em atividades de natureza aeróbica e em exercício menos intenso parece 

funcionar como “moderador” ou “tampão” da relação entre acontecimentos negativos da 

vida e da doença física. 

 

 

O bem-estar psicológico refere-se na generalidade ao grau de satisfação do indivíduo com a 

vida. Diversos estudos defendem que os sujeitos fisicamente ativos têm uma autoimagem mais 

positiva do que aqueles que são inativos. 

Num estudo realizado com adultos saudáveis, Snyler & Sitzer (1974) encontraram uma relação 

entre exercício e bem-estar psicológico. Esta relação era mais evidente nas mulheres, o que poderá 

apontar para a importância do desempenho de experiências de controlo, pelo facto de, as mulheres 



                         MESTRADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO – DESPORTOS DE ACADEMIA 

 

22 

ao dedicarem-se à prática de exercício assumem um papel menos ligado às suas tarefas tradicionais, 

potencializando assim experiências de mestria. 

O papel do exercício e da atividade física na promoção do bem-estar psicológico assume hoje 

uma importância crescente, também devido ao facto do número crescente de pessoas que se 

debatem com problemas de foro psicológico. O exercício está cada vez mais associado a uma 

técnica adjunta e adicional às formas mais tradicionais de terapia psicológica (Auchus, 1993; Hays, 

1995; Martinsen, 1990; Seraganian, 1993; Weinberg & Gould, 1995). 

 

Os efeitos do exercício e da atividade física nas variáveis psicológicas têm sido frequentemente 

mencionados por vários investigadores.  

Para Alferman e Stoll (2000), o impacto do exercício na saúde mental é uma longa questão a 

debater que começa a ser claramente identificada a partir dos anos 80. Desde então que se 

desenvolvem investigações visando o corpo para demonstrar que o exercício melhora a saúde 

mental. De acordo com Salovey (2000) há um grande reconhecimento de que uma mente otimista 

e um espírito alegre acompanham um corpo saudável.  

Como afirma Fox (2000) há um aumento de interesse acerca da contribuição do exercício, tanto 

na promoção do bem-estar mental como no tratamento e prevenção de doenças e desordens 

mentais.  

Serpa (1993) refere que são múltiplos os benefícios psicológicos individuais obtidos através da 

atividade física, nomeadamente a melhoria da autoimagem e do bem-estar, aumento da 

autoconfiança, do estado de vigilância e da clareza do pensamento, alterações positivas no humor e 

diminuição da tensão, depressão e ansiedade, melhoria do bem-estar psicológico, aumento de 

energia e da capacidade de lidar com as situações, aumento de prazer no exercício e nos contactos 

sociais. Acerca deste último, contactos sociais, Paul (1992) concluiu que os sentimentos de solidão 

surgem como um aspeto central de toda a problemática relativa ao bem-estar subjetivo do idoso. 

Concluiu ainda que os idosos sem objetivos de vida para realizar, sem nada para fazer, com uma 

rotina, por vezes penosa e solitária, sentiam-se irremediavelmente sós. Contrariamente, nas 

situações em que o quotidiano continuava a constituir um desafio e a saúde o permitia, os idosos 

mantinham-se mais satisfeitos e felizes.  

Tal como McPherson (1994) afirma, o exercício físico parece evidenciar, cada vez mais, uma 

mistura de desafio, jogo, relaxamento, socialização e construção, promovendo a cooperação e 

interação entre todos aqueles que dele fazem parte, proporcionando também a vivência de situações 

de sucesso.  
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A atividade física foi ainda associada aos benefícios no estado de espirito, maior autoconceito 

positivo e autoestima, aumento na autoeficácia, diminuição dos índices de stress psicológico e 

fisiológico, aumentando experiências de alegria, divertimento e outras experiências positivas 

(Argyle, 1999).  

A investigação tem demonstrado que o exercício permite um fortalecimento psicológico e um 

bem-estar mental, quer a curto, quer a longo prazo (Serpa,1993).  

No entanto, mesmo com resultados psicológicos demonstrados encorajadores na globalidade, 

Willis e Campbell (1992) consideram que as investigações nesta área ainda são limitadas. Como 

afirmam Carvalho e Mota (2002), o exercício físico parece ser indutor de efeitos positivos no bem-

estar, contudo, os seus efeitos a longo prazo não são ainda conclusivos. 

 

 

 

11..77    EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  EE  BBEEMM--EESSTTAARR  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOO  

 

Após diversificados estudos realizados sobre os benefícios psicológicos que advêm do exercício, 

verificou-se uma relação positiva (Quadro 1). Várias hipóteses, tanto psicológicas como 

fisiológicas, foram propostas para explicar o processo de aumento de bem-estar que o exercício 

desencadeia nos indivíduos. A teoria encontrada é que nenhuma delas tem apoio como mecanismo 

único na produção de mudanças positivas. 

De facto, é provável que as mudanças positivas no bem-estar sejam provocadas por uma 

interação de mecanismos fisiológicos e psicológicos. 

EXPLICAÇÕES FISIOLÓGICAS: 

 

 Aumento do fluxo sanguíneo cerebral; 

 

 Aumento no consumo máximo de oxigénio; 

 

 Redução da tensão muscular; 

 

 Mudanças estruturais no cérebro. 
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EXPLICAÇÕES PSICOLÓGICAS: 

 

 Esquecer os problemas do dia-a-dia; 

 

 Maior autocontrolo; 

 

 Maior autoconfiança; 

 

 Interação social positiva; 

 

 Aumento considerável de autoestima. 

 

 

Quadro 1 – Benefícios Psicológicos do exercício (adaptada de Taylor, Sallis e Needle, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistimos atualmente a um aumento da procura da prática de exercício e de Atividade Física 

como meio de aumentar o bem- estar psicológico, fazendo face às exigências e pressões cada vez 

mais vincadas do dia-a-dia. Ao mesmo tempo, cada vez mais a sociedade sofre de depressões e de 

desordens sérias de ansiedade e stress. Desta forma, a prática regular de atividade física e de 

Aumenta Diminui 

 Estabilidade emocional 

 Funcionamento intelectual 

 Desempenho escolar 

 Confiança 

 Controlo interno 

 Memória 

 Perceção 

 Imagem estética positiva 

 Autocontrolo 

 Satisfação Sexual 

 Bem- Estar 

 Eficácia Laboral 

 Positivismo 

 Absentismo no trabalho 

 Abuso de álcool 

 Raiva 

 Ansiedade 

 Confusão 

 Depressão 

 Problemas 

 Hostilidades 

 Fobias 

 Comportamento psicótico 

 Tensão 

 Erros no trabalho 
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desporto de lazer tem crescido particularmente ao longo dos últimos anos, como meio de travar esta 

tendência crescente de declínio psicológico das sociedades modernas. 

Diariamente podemos observar pessoas a correr, andar de bicicleta, patins etc. e quando 

questionados sobre o porquê da prática de atividade física respondem que o fazem porque se sentem 

bem, porque as faz sentir melhor ou porque as ajuda a combater o stress do dia-a-dia. De facto, é 

geral o reconhecimento dos benefícios para a saúde, para a ajuda na libertação de tensão e a 

melhoria do bem- estar psicológico que advêm da prática regular de Atividade física. 

A importância da Atividade física regular na manutenção da saúde é bem patente na 

recomendação, para o controlo e prevenção de doenças, do Colégio Americano da Medicina 

Desportiva ( Pate et al., 1995). Este documento tem como objetivo encorajar a participação da 

população em atividades físicas regulares, onde defende que, cada adulto deveria dedicar 30 

minutos ou mais de exercício físico moderado, preferencialmente todos os dias da semana. 

O papel do exercício físico nas variáveis psicológicas tem sido referenciado por diversos autores 

( Seraganian, 1993; Weinberg & Gould, 1995; Willis & Campbel, 1992).  

A investigação psicológica neste domínio é ainda pouco clara e são ainda inúmeros os problemas 

de ordem metodológica com que os investigadores se têm confrontado ( Gauvin & Spence, 1995). 

O crescente interesse nesta área de estudo levou a Sociedade Internacional de Psicologia do 

Desporto a publicar um documento baseado em revisões de literatura e nas posições do Instituto de 

Saúde Mental dos Estados Unidos (NIMH). De acordo com este documento, os potenciais 

benefícios psicológicos que advêm da prática de Atividade Física regular são os seguintes: 

 

 “o exercício pode estar associado à redução do estado de ansiedade; 

 o exercício pode estar associado com a redução do nível de depressão ligeira ou moderada; 

 o exercício prolongado está, habitualmente, associado com reduções de neuroticismo e 

ansiedade; 

 o exercício pode ser um adjunto para o tratamento profissional da depressão severa; 

 o exercício pode resultar na redução de vários índices de stress; 

 o exercício pode ter vários efeitos emocionais benéficos, em todas as idades e em ambos os 

géneros” 
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11..88    AATTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  EE  HHIIDDRROOGGIINNÁÁSSTTIICCAA  

 

Uma das atividades, que está a cada dia sendo mais procurada e recomendada por muitos 

profissionais da área da saúde, é a hidroginástica. É uma atividade realizada dentro da água, que 

atende a diversas pessoas com diferentes objetivos. Desde os jovens até os mais experientes, a 

hidroginástica é um programa de atividade física que possui muitas vantagens e benefícios aos seus 

adeptos. 

A atividade de hidroginástica propõe movimentos, que em meio líquido, são adequados às 

necessidades de cada indivíduo, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Ela desenvolve 

qualidades físicas como coordenação, flexibilidade, força e resistência, e ainda é capaz de corrigir a 

postura, desvios de coluna, além de ser divertida e atrativa. É excelente para gestantes, idosos, 

deficientes visuais e pessoas que precisam de recuperação física logo após o período de fisioterapia. 

Enfim, para quem quer melhorar o condicionamento e praticar alguma atividade que desenvolva o 

físico e amplie seu ambiente social, é um programa completo. 

É necessário que se compreenda que além dos benefícios físicos, a hidroginástica traz inúmeros 

benefícios e melhoras psicossociais, pois pode ser tratada também como uma forma de interação 

social, convivência e relacionamento interpessoal. “Ela é extraordinária e funciona, é gostoso fazer 

exercício na água e não é monótono! Em comparação com os exercícios no solo, a hidroginástica é: 

mais divertida e agradável, mais eficaz e estimulante, mais cômoda e segura” (Sova, 1998). 

 “Levantar uma caixa, puxar e empurrar um móvel, todas estas atividades exigem que alguns 

músculos façam força ao mesmo tempo. Quanto mais preparado você estiver para fazer esta força, 

mais força terá seu músculo” (Sova, 1998). 

Um diferencial bastante interessante da hidroginástica é o fato de os exercícios serem praticados 

com músicas e materiais variados (flutuadores, coletes, aquafins, halteres, bastões, caneleiras), 

tornando as aulas motivantes e diversificadas, sendo a atividade mais indicada no combate ao stress 

devido às propriedades terapêuticas que a água possui. As únicas contra indicações talvez sejam a 

necessidade de adaptação ao meio líquido e as reações alérgicas que a química da água pode 

provocar. 

A principal razão do seu sucesso é a flutuabilidade da água que facilita os movimentos, diminui 

o impacto e reduz o peso corporal, aliviando a tensão nas articulações. “A flutuação na água permite 

que você se movimente sem se machucar; você pode praticar com o vigor que desejar, sem o 

choque do impacto que está associado ao exercício de solo” (Sova, 1998). 
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A hidroginástica proporciona benefícios terapêuticos efetivos para os idosos, é uma atividade 

praticada num ambiente descontraído e confortável, a água, o que proporciona prazer, relaxamento 

e bem-estar físico e mental. “A atividade física atua de forma benéfica nesta fase, contribuindo para 

a liberação das tensões e estados de insegurança através da aquisição de novos valores” 

(Rauchbach, 2001). 

É um programa de exercícios ideal para os participantes descontraírem e socializarem.  

  

  

  

11..88..11    BBEENNEEFFÍÍCCIIOOSS  DDAA  HHIIDDRROOGGIINNÁÁSSTTIICCAA    

 

Segundo Barbosa (2000) a Hidroginástica possui um conjunto de benefícios em comparação 

com a Atividade Física realizada no meio terrestre tais como: 

 

 O efeito da força da gravidade é diminuído devido à presença da força de impulsão 

hidrostática, o efeito da força da gravidade é diminuído. Daí que a carga mecânica a que 

está sujeita a estrutura locomotora seja menor; 

 

 Alcançar-se rapidamente um maior fortalecimento muscular dado que a densidade da água é 

maior do que a do ar, a resistência ao deslocamento é superior, além de que promove uma 

exercitação tridimensional, possibilitando que se alcance rapidamente um maior 

fortalecimento muscular; 

 

 Verifica-se um aumento do consumo energético, em menos tempo do que nos exercícios 

realizados no meio terrestre. Todavia, alguns autores discordam desta opinião, dado que se 

encontram diferentes significativas no gasto energético ao compararem a prática da 

hidroginástica aeróbica; 

 

 Não se sente desconforto ao exercitar, com o exercício na água não se sente o desconforto 

que algumas pessoas experimentam ao praticar atividades em terra, nomeadamente o calor 

e o suor a escorrer pelo corpo. Isto porque, ao exercitar-se no meio aquático, o corpo 

arrefece mais depresse do que no meio terrestre através da vasodilatação periférica, da 

sudação e da condução facilitada; 
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 Meio facilitador da prática de Atividade física e estabelecimento de relações interpessoais 

em indivíduos com um baixo nível de autoestima devido à insatisfação com o seu corpo, já 

que estando dentro de água, este não estará tão exposto a terceiros, como nas atividades 

desenvolvidas no meio terrestre. 

 

De acordo com Mazo; Lopes; Benedetti (2001) a Hidroginástica proporciona aos mais velhos 

benefícios, tais como: 

 

 É uma atividade física eficiente sem riscos para a saúde; 

 Retarda o processo de envelhecimento físico e psicológico; 

 Melhora a saúde em geral prevenindo também doenças; 

 Melhora as capacidades motoras; 

 Diminui a ansiedade e mantêm bons padrões de sono; 

 Melhora a regularidade das funções do organismo; 

 Mantém ou melhora a capacidade pulmonar; 

 Mantém ou melhora a aptidão física; 

 Promove o bom humor, a disposição, relaxamento e bem estar físico-mental; 

 Possibilita maior resistência ao stress diário; 

 Diminui a sobrecarga nas articulações; 

 Mantém a funcionalidade do sistema cardiovascular e muscular; 

 Melhora a estética; 

 Auxilia na reeducação respiratória e postural; 
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 Apresenta efeitos curativos terapêuticos; 

 Estimula a circulação periférica, devido à pressão hidrostática; 

 Melhora a capacidade mental para o estudo e trabalho. 

  

  

  

11..99    IINNFFLLUUÊÊNNCCIIAA  DDAA  HHIIDDRROOGGIINNÁÁSSTTIICCAA  NNOO  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOO  

 

As pesquisas demonstram que vários são os efeitos psicológicos dos exercícios regulares na 

água, onde tem sido comprovado: aumento da sensação de bem-estar; melhora da autoestima; 

atenuação da ansiedade; atenuação da tensão e atenuação da depressão. 

Segundo Spirduso (1995), além dos benefícios fisiológicos da hidroginástica no organismo, as 

evidências mostram que existem alterações nas funções cognitivas dos indivíduos envolvidos em 

atividade física regular. Essas evidências sugerem que o processo cognitivo é mais rápido e mais 

eficiente em indivíduos fisicamente ativos por mecanismos diretos: melhoria na circulação cerebral, 

alteração na síntese e degradação de neurotransmissores; e mecanismos indiretos como: diminuição 

da pressão arterial, diminuição nos níveis de LDL no plasma, diminuição dos níveis de 

triglicerídeos e inibição da agregação plaquetária. 

Várias pesquisas mostram que os indivíduos idosos ativos apresentam tempos de reação mais 

rápido que os grupos de controlo sedentários de mesma idade. 
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PPAARRTTEE  22  

  

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
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22..11  PPRROOBBLLEEMMAA  

  

Será que a prática regular de Hidroginástica influencia positivamente as capacidades físicas e 

psicológicas dos participantes com idade superior a 55 anos? 

  

  

  

22..22  HHIIPPÓÓTTEESSEESS  

  

Formulada a partir de determinada envolvência teórica e perante um problema científico a 

resolver, a hipótese implica a necessidade de demonstração a partir da metodologia e da pesquisa. 

Desta forma, com o objetivo de dar resposta ao problema levantado pelo tema “ Benefícios 

psicológicos e físicos da prática regular de Hidroginástica em praticantes com idades superiores a 

55 anos” foram formuladas as seguintes hipóteses: 

  

Hipótese 1– Verificam-se diferenças significativas em ganhos psicológicos e físicos nos 

participantes regulares de hidroginástica 

 

Hipótese 2 - Os participantes com uma frequência irregular às aulas de Hidroginástica não 

apresentam ganhos psicológicos e físicos significativos 
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22..33    CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  AAMMOOSSTTRRAA  

 

 

A qualidade e a validade dos resultados de um estudo dependem, em grande parte, da 

representatividade da amostra.  

 

Para definir a amostragem deste estudo seguiram-se os seguintes passo: 

 

 Convite a todos os participantes nas aulas de Hidroginástica Sénior para a apresentação 

do projeto de investigação; 

 

 Seleção da amostra; 

 

 Recolha de dados; 

 

 Análise e interpretação de dados. 

 

Como critérios de seleção da amostra tivemos as seguintes considerações: 

 

 Indivíduos com mais de 55 anos participantes no programa de Hidroginástica Sénior; 

 

 Indivíduos de ambos os géneros; 

 

 Indivíduos com um grau de patologia baixo. 

 

Como critérios de exclusão da amostra tivemos as seguintes considerações: 

 

 Participantes que não estiveram presentes em todos os momentos de aplicação da bateria de 

testes; 

 

 Participantes com interrupções na frequência às aulas superior a 2 meses. 
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Para a presente investigação foram selecionados 50 indivíduos, pelo facto de reunirem todos os 

critérios de seleção para a amostra, embora tenham realizado os testes um maior número de 

indivíduos, os quais, não fizeram parte da amostra para a investigação. 

 

Para o presente estudo o principal indicador da amostra baseia-se na regularidade com que os 

participantes frequentam as aulas de Hidroginástica sénior. 

Em relação à irregularidade na frequência ao programa de Hidroginástica Sénior poderá dever-se 

à extensão do período de investigação (8 meses) e também pelo facto de nos meses mais frios 

(Dezembro e Janeiro) se verificar sempre uma quebra considerável na frequência às aulas, nestas 

idades é muito complicado manter uma assiduidade plena, ou têm alguma indisposição, ou têm de 

dar apoio à família e as variações de temperatura também são causadoras de alguma ausência às 

aulas. 

Em relação à taxa de desistência ao longo do projeto de investigação, comporta os participantes 

desistentes por variadas razões e os que foram excluídos por falta de frequência às aulas superior a 

2 meses consecutivos.  

No sentido de operacionalizar o problema em investigação iremos caracterizar a amostra em 

termos de idade, peso altura e IMC de acordo com o género e grupo em que os participantes estão 

inseridos. 

 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo 

Participantes Regulares 

Grupo 

Participantes Irregulares 

Total de Participantes 33 17 

Género Masculino 9 4 

Género Feminino 24 13 

Idade 67,03 ± 7,321 69,47 ± 7,600 

Peso 71,570 ± 13,6304 69,059 ± 14,9795 

Altura 1,5864 ± 0,08332 1,5765 ± 0,11352 

IMC 28,352 ± 4,5657 27,676 ± 1,112 
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Ao analisarmos as principais características da amostra podemos verificar que existe uma 

prevalência do género feminino vindo assim contrariar os dados defendidos pelo Instituto de 

Desporto de Portugal, IP (2011) que demonstrou que os Homens são fisicamente mais ativos em 

relação às Mulheres. Na nossa realidade em concreto esta situação deve-se ao facto de grande parte 

dos participantes femininos já se encontrarem numa situação de viuvez o que vem ao encontro da 

esperança de vida da Mulheres ser maior que a dos Homens, além deste fator vivemos num meio 

rural onde os nossos idosos do género masculino ainda se dedicam até longa idade à agricultura em 

detrimento da prática de exercício físico, como é o caso concreto da Hidroginástica e outras 

atividades com iguais parâmetros. 

Em relação ao parâmetro da idade, as médias entre os dois grupos encontram-se equiparadas 

embora, o grupo dos participantes irregulares, possua uma média de idades mais elevada o que nos 

pode levar a afirmar que os participantes com idade mais avançada têm tendência a terem uma 

frequência mais irregular na participação em atividades. 

Analisando os valores referentes ao peso, altura e IMC verificamos que os valores mais elevados 

são referentes ao grupo de participantes regulares. Sendo dados importantes a analisar ao lonog de 

todo o processo de investigação, nesta fase inicial não nos trazem qualquer informação relevante a 

registar. 

 

22..33..11  DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  AAMMOOSSTTRRAA  

De forma a dar resposta às hipóteses formuladas, os participantes foram divididos em dois 

grupos respeitando os seguintes critérios: 

 

Quadro 2 – Distribuição da amostra por 2 grupos de participantes 

Grupo- Participantes Regulares Grupo- Participantes Irregulares 

 Alunos com um grau elevado de 

assiduidade às aulas  

 Alunos com um volume de faltas não 

superior a 10 ao longo dos 8 meses de 

duração do programa de 

Hidroginástica Sénior 

 Alunos com um grau baixo de assiduidade 

às aulas  

 Alunos com um volume de faltas superior 

a 10 aulas ao logo do processo de 

investigação 

 Alunos com períodos de ausência às aulas 

superiores a 4 aulas consecutivas 
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Os grupos em análise possibilitam efetuar uma comparação de dados com o objetivo de, no final 

do programa de Hidroginástica, podermos verificar se a regularidade influencia os resultados 

obtidos, se existem diferenças significativas entre os dois grupos em análise.  

Para esta distribuição poder ser correta, mensalmente foram registadas todas as ausências às 

aulas para que no final do programa possamos efetuar esta divisão, de forma a verificar se as 

hipóteses do estudo se verificaram. 

 

 

22..44  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS  

O fenómeno estudado (problema), necessita de seguir uma ordem determinadas de passos, de certas 

regras que possibilitam a sua investigação. Não é possível chegar a um conhecimento concreto sem 

o uso de procedimentos metodológicos que permitam alcançar o fim que se procura. 

 

Para a presente investigação, após a aprovação do projeto de investigação, foram utilizados um 

conjunto de procedimentos que seguidamente são descritos: 

 

 A revisão bibliográfica e a consulta de outros documentos relevantes foi crucial no decurso 

das sucessivas etapas da investigação, foi desta forma a base para a construção de etapas, 

escolha de procedimentos, métodos e instrumentos que fizeram parte de todo o processo de 

investigação; 

 

 A 1ª etapa foi escolher a data para a 1ªfase de testes e a apresentação do projeto de 

investigação aos participantes nos programas de, Hidroginástica Sénior e Envelhecimento 

Ativo, promovidos pela “Figueira, Cultura e Tempos Livres, EM”, em Figueira de Castelo 

Rodrigo; 

 

 Seguidamente passámos à preparação dos meios materiais, físicos e humanos para darmos 

início ao processo de investigação. É de salientar que, a nível de recursos Humanos 

utilizados na aplicação dos testes físicos, todos os intervenientes estão ligados à área 

desportiva e com os quais foi feita uma reunião prévia para a explicação de todo o processo 

de recolha de testes físicos e mais especificamente da área de intervenção de cada um. 
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 Na apresentação do projeto de investigação a todos os possíveis participantes, foram 

delineados todos os procedimentos, objetivos e cronograma da investigação. Todos os 

participantes interessados preencheram um documento de identificação do participante e 

assinaram um termo de consentaneidade em como participaram de forma voluntária.  

 Durante o processo de investigação foram realizados três momentos de avaliação, onde 

foram aplicadas as baterias de testes físicos e psicológicos. O 1º momento de avaliação 

realizou-se após a apresentação do projeto e antes do início do período de intervenção do 

programa de hidroginástica sénior, procedeu-se novamente à aplicação da bateria de testes 

num período intermédio e imediatamente após o seu termo. 

 Ao logo dos 8 meses de duração do processo de investigação o grupo realizou aulas de 

hidroginástica, com frequência de 2 vezes por semana, e duração de 45 minutos por sessão. 

Todas as sessões foram constituídas obedecendo a um planeamento de aula: aquecimento 

(10 minutos), exercícios aeróbicos e de resistência muscular localizada envolvendo todo o 

corpo, com ou sem o auxílio de materiais (25 minutos), retorno à calma (10 minutos), no 

total perfaz 45 minutos para cada sessão de hidroginástica. 

 

22..44..11  RREECCOOLLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  

A recolha de dados foi realizada em três momentos ao longo do programa de hidroginástica, os 

dados recolhidos foram utilizados na investigação de acordo com os grupos em análise: 

 

Quadro 3 – Dados utilizados para a investigação de acordo com os grupos em análise 

 1ª Recolha de dados 2ª Recolha de dados 3ª Recolha de dados 

Data: 17 a 20 de 

Outubro de 2011 

Data: 27 a 29 de 

Março de 2012 

Data: 26 a 28 de Junho 

de 2012 

Grupo Regular X X X 

Grupo Irregular X  X 
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De acordo com os objetivos da presente investigação optámos por utilizar os dados obtidos pelo 

grupo irregular somente no primeiro e último momento, embora tenham realizado também a 

avaliação intermédia, visto este grupo ter o objetivo de confirmar o facto de a regularidade às aulas 

ser realmente um facto importante para um maior grau de ganhos psicológicos e físicos para os 

participantes regulares.  

Em relação ao grupo dos participantes regulares é pertinente analisar os dados obtidos também 

numa avaliação intermédia para assim podermos verificar se existem evoluções ao longo de todo o 

programa de Hidroginástica. 

 

22..55   AANNÁÁLLIISSEE  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCAA  

Para a presente investigação optámos por utilizar o método descrito de seguida.  

 

22..55..11  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCAA  DDEESSCCRRIITTIIVVAA  

  

Numa primeira fase foi elaborada toda a estatística descritiva da amostra em estudo, de 

modo a descrever todos os dados que nos permitam dar a conhecer a amostra em análise. Esta foi 

elaborada respeitando os géneros femininos e masculinos e o grupo em que estão inseridos: 

 Para as variáveis medidas em escala de razão: através dos parâmetros de tendência central 

(média), de dispersão (desvio padrão) e scores. 

 

22..55..22  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCAA  IINNFFEERREENNCCIIAALL  

  

Para verificar se a prática regular de atividade física provoca efeitos positivos sobre as 

capacidades físicas e psicológicas dos participantes foi utilizada a seguinte metodologia: 

Em virtude da não normalidade das variáveis estudadas através da estatística inferencial optamos 

por testes de ordem não paramétrica.  
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 Para efetuar a comparação entre os 3 momentos de recolha de dados para o grupo 

regular foi utilizado o método estatístico inferencial não paramétrico com recurso a 

Wilcoxon com aplicação à posteriori do teste Bonferroni 

 Na comparação de dados entre o primeiro momento e o terceiro momento nos 

participantes pertencentes ao grupo irregular foi utilizado o método estatístico 

inferencial não paramético Wilcoxon  

 Os dados foram analisados no software estatístico IBM SPSS statistics 19 para 

Windows, com um nível de significância estipulado, em ambos os testes realizados, de p 

≤ 0,05 

 

22..66  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  

A seleção das técnicas e dos instrumentos de investigação não só dependem das questões 

previamente levantadas, mas também da situação de investigação concreta e do contexto, pois só a 

visão global permite determinar o que será mais adequado e o que será capaz de fornecer os dados 

pretendidos.  

Para a nossa investigação, de forma a dar resposta ao objeto de estudo selecionamos uma bateria 

de testes físicos e psicológicos, a qual foi aplicada em três momentos ao longo do processo de 

investigação. 

 

22..66..11  PPRROOTTOOCCOOLLOO  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  ––  AAPPTTIIDDÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  EE  FFUUNNCCIIOONNAALL  

Existem várias baterias de testes destinadas à avaliação da aptidão física funcional das pessoas 

idosas. A grande parte das componentes avaliadas nestas baterias são similares, mas no que diz 

respeito conceção teórica da seleção das diferentes componentes e respetivos pressupostos, as 

validades de conteúdo, de critério e discriminativa, a estimação da garantia da aplicação dos vários 

testes e a existência de valores normativos para os dois sexos nem sempre estão suficientemente 

documentadas em algumas dessas baterias (Barreiros. J et al, 1999).  

A metodologia a utilizar para este estudo foi a mesma referenciada para o Projeto Observatório 

Nacional da Atividade Física e do Desporto do Instituto do Desporto de Portugal, retirada do 



                         MESTRADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO – DESPORTOS DE ACADEMIA 

 

39 

“Functional Fitness Test de Rikli & Jones (2001). A garantia desta bateria de testes foi observada 

quer pelo grupo que a desenvolveu (Rikli & Jones, 1998) quer pelo grupo independente (Miotto, 

Chodzko-Zadko, Reich & Suppler, 1999). 

A bateria Sénior Fitness Test (SFT), contém testes que medem a capacidade física dos idosos 

para efetuar as atividades diárias. Estes testes são testes funcionais, pois o seu objetivo é avaliar as 

características necessárias para ter mobilidade funcional. Uma das vantagens desta bateria centra-se 

no facto de ser necessário pouco material e espaço, a bateria pode ser administrada em diferentes 

ambientes. 

Todos os dados foram recolhidos consoante os critérios referenciados no “Functional Fitness 

Test de Rikli & Jones (2001). 

Seguidamente iremos abordar todas as etapas de aplicação da bateria de testes: 

 Procedimentos e considerações pré- teste 

 Métodos na aplicação dos testes 

 Protocolos para cada teste 

 

 PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  EE  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  PPRRÉÉ--TTEESSTTEE 

Com o objetivo de garantir a segurança dos participantes, a eficiência dos testes e a precisão das 

medidas, existem condições a procedimentos a ter em consideração antes da aplicação da bateria de 

testes. 

 TTRREEIINNOO  DDOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS::   

Antecipadamente foi realizada uma reunião com os técnicos responsáveis pela aplicação de cada 

teste, onde lhes foi explicado todo o processo, mais concretamente em relação aos procedimentos 

que cada um teve de realizar, de modo a aplicar os protocolos com rigor e registo de dados com 

precisão. Este cumprimento rigoroso é importante para uma posterior comparação entre os 3 

momentos de avaliação. Posteriormente foi realizado um treino a cada assistente de forma a ficar 

completamente familiarizado com o teste. 
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 TTEERRMMOO  DDEE  CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO  LLIIVVRREE  EE  EESSCCLLAARREECCIIDDOO::   

Após a apresentação do projeto de investigação a todos os possíveis participantes, onde foram 

descritos todos os procedimentos, os interessados em participar voluntariamente na investigação 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, de forma a proteger os direitos dos 

participantes. 

 

 IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  PPRRÉÉ--  TTEESSTTEE  AAOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS::   

Com o objetivo de garantir o máximo de segurança e desempenho, os participantes foram 

informados com antecedência sobre a melhor maneira de se prepararem para o teste, através das 

seguintes recomendações: 

 Evitar atividade física vigorosa 1 ou 2 dias antes da avaliação 

 Evitar o consumo de bebidas alcoólicas durante 24h antes dos testes 

 Usar roupa e calçado apropriado para a realização de atividade física 

 Trazer boné e óculos de leitora (se necessário) para preencher os formulários 

 Informar o técnico que efetua os testes sobre qualquer problema ou medicamento 

que possa influenciar o seu desempenho 

 

  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS//  MMAATTEERRIIAALL  DDOOSS  TTEESSTTEESS  EE  FFIICCHHAASS  DDEE  DDAADDOOSS::   

Todo o equipamento necessário para a realização dos testes foram preparados previamente e 

distribuído por todos os testes a realizar. As fichas de registos de dados tiveram de ser igualmente 

preparadas previamente e de acordo com o número de pessoas que realizaram o teste. 
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 OORRDDEEMM  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTEESSTTEESS::   

Com o objetivo de minimizar a fadiga e como foi usado o teste da caminhada de 6 minutos, 

realizado no final de todos os testes, seguimos a seguinte ordem: 

Quadro 4 – Ordem de realização dos testes de aptidão física e funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS::   

Os 3 momentos de avaliação onde foram repetidas as baterias de testes, realizaram-se com 

condições climatéricas favoráveis à prática de atividade física quer no interior quer no exterior e 

que não comportassem riscos para os participantes. 

 

 SSIINNAAIISS  DDEE  EESSFFOORRÇÇOO  FFÍÍSSIICCOO  EEXXCCEESSSSIIVVOO::   

Os testes foram imediatamente interrompidos diante dos seguintes sinais fisiológicos: 

 Fadiga não habitual ou falta de ar 

 Tontura, confusão mental ou alguma desorientação 

Ordem Teste Aptidão mensurada 

1º Medidas antropométricas Peso, altura, perímetro abdominal 

2º Levantar e sentar Força dos membros inferiores 

3º Flexão dos braços Força dos membros superiores 

4º Sentar e alcançar Flexibilidade dos membros inferiores 

5º Alcançar atrás das costas Flexibilidade dos membros superiores 

6º Levantar e caminhar Agilidade/ Velocidade 

7º Caminhada de 6 minutos Resistência 
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 Frequência cardíaca irregular 

 Algum tipo de dor 

 Perda de controlo muscular ou desequilíbrio 

 Náuseas ou vómitos 

 

 PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA::   

Antes da aplicação da bateria de testes foram estabelecidos alguns procedimentos a serem postos 

em prática em caso de emergência: 

 Os técnicos de cada estação devem saber onde se encontra o telefone mais próximo 

 O coordenador certificou-se que o número de telefone de emergência esteve em locais 

visíveis 

 O local de realização dos testes esteve visivelmente bem indicado para que pudesse ser 

encontrado facilmente 

 

 AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTEESSTTEESS 

Para a realização dos testes todos os procedimentos devem ser seguidos e revistos, as atividades 

de aquecimento, as instruções a transmitir aos participantes e toda a bateria de testes que irá ser 

aplicada. 

 

 EEXXEERRCCÍÍCCIIOOSS  DDEE  AAQQUUEECCIIMMEENNTTOO  EE  IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  AAOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS::   

Antes do início dos testes, os participantes realizaram 5 a 8 minutos de aquecimento e 

alongamentos, não envolvendo grandes grupos musculares e sem intensidade vigorosa. As 

atividades de aquecimento foram acompanhadas de música tornando-as mais agradáveis. 
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Após o aquecimento foram realizados alongamentos simples dedicando especial atenção às áreas 

que serão exigidas durante o teste, especialmente os músculos dos membros inferiores (posterior da 

coxa) e do tronco (ombro). 

Os participantes devem ser estimulados a empenharem-se ao máximo em todos os testes, porém 

sem cometer excessos nem ultrapassar os limites da sua segurança. 

 

 

  PPRROOTTOOCCOOLLOOSS  DDEE  CCAADDAA  TTEESSTTEE  

  

O rigor no cumprimento dos pontos atrás mencionados. Bem como dos protocolos dos testes, 

além de contribuir para a segurança dos participantes, contribui para a confiabilidade dos 

procedimentos.   

  

  

  CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  CCOORRPPOORRAALL  

  

AA..  PPEESSOO  EE  EESSTTAATTUURRAA  

  

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO:: Balança; fita métrica; régua; marcador 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS: Idosos realizam as medições calçados 

 

EESSTTAATTUURRAA:: O participante encontra-se de pé encostado a uma parede, olhando em frente, 

a estatura é registada em cm. 

 

PPEESSOO:: O participante deve despir todas as peças de vestuário pesadas, o peso é registado 

em quilogramas com aproximação às 100 gramas. 

 

 

BB..  ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  MMAASSSSAA  CCOORRPPOORRAALL  

  

O IMC não é o procedimento recomendado para determinar a composição corporal, uma vez que 

não permite calcular a percentagem de massa gorda, limitando-se a disponibilizar informação 

acerca da adequação do peso relativamente à estatura. Permite definir as seguintes categorias: 
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 Excesso de peso: IMC 25-29,9 kg/m² 

 Obesidade ligeira: IMC 30-34,9 kg/m² 

 Obesidade moderada: IMC 35-39,9 kg/m² 

 Obesidade grave: IMC › 40 kg/m² 

 

CC..  PPEERRÍÍMMEETTRROO  DDAA  CCIINNTTUURRAA  

  

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS::  

 Membros inferiores juntos;  

 Marcar o ponto mais elevado das cristas ilíacas (estratégia de palpação ou flexão lateral 

do tronco); 

 É marcado 1cm acima do valor devido ao dedo do avaliador; 

 Valor retirado no momento da expiração; 

 Executam-se 2 medições com variação inferior a 1cm e faz-se a média, se houver uma 

variação superior a 1cm faz-se a 3ªmedição achando-se a mediana das três. 

 

  TTEESSTTEESS  FFUUNNCCIIOONNAAIISS  

 

DD..  LLEEVVAANNTTAARR  EE  SSEENNTTAARR  NNAA  CCAADDEEIIRRAA   

  

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Avaliar a força e resistência dos membros inferiores 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO:: Cronómetro; cadeira com encosto (sem braços), altura 

do assento com aproximadamente 43 cm. 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS::  O teste inicia-se com o participante sentado no meio 

da cadeira, com as costas direitas e os pés apoiados no solo e afastados à largura dos ombros. Os 

braços estão cruzados ao nível dos punhos e contra o peito. Ao sinal “partida” o participante eleva-

se até à extensão máxima (posição vertical) e regressa à posição inicial. O participante terá de 

executar o máximo de repetições num intervalo de 30 segundos.   

O teste é administrado ao participante depois do participante estar familiarizado com o 

mesmo. A pontuação é obtida pelo número total de execuções corretas realizadas, num intervalo de 

30 segundos. 
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CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//ÊÊXXIITTOO::  

 A posição inicial é sentada; 

 Não há durante o teste ajuda/ apoio das mãos na cadeira; 

 Só é considerada correta a execução em que há uma extensão completa do corpo; 

 As costas do executante não necessitam de ser apoiadas no encosto da cadeira; 

 É obrigatório sentar-se e levantar-se completamente; 

 Se o executante se encontrar a meio de uma repetição quando termina o tempo do teste essa 

repetição é válida; 

 Deve haver uma curta fase de experimentação do teste. 

 

 

EE..  FFLLEEXXÃÃOO  DDOO  AANNTTEEBBRRAAÇÇOO  

  

OOBBJJEETTIIVVOO:: Avaliar a força e resistência dos membros superiores 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO: Cronómetro; cadeira com encosto (sem braços), 

halteres de mão (2,27 kg para mulheres e 3,63 kg para homens) 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS::  O participante está sentado no meio da cadeira com 

as costas direitas e os pés bem apoiados no solo e afastados à largura dos 

ombros. O haltere está seguro na mão dominante. 

 O teste inicia-se com o antebraço em posição inferior, ao lado da cadeira, perpendicular ao solo. 

Ao sinal de “partida” o participante roda gradualmente a palma da mão para cima enquanto faz a 

flexão do antebraço no sentido completo do movimento, depois regressa à posição inicial de 

extensão.  

O avaliador deve estar junto do participante do lado do braço dominante, colocando os seus 

dedos no bícipe do executante, de modo a estabilizar o antebraço e assegurar que seja realizada a 

extensão completa. 
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 O teste é administrado ao participante depois do participante estar familiarizado com o mesmo. 

A pontuação é obtida pelo número total de flexões corretas realizadas, num intervalo de 30 

segundos.  

  

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//ÊÊXXIITTOO: 

 O executante deve encontrar-se com as costas direitas e encostadas à cadeira; 

 O teste deve ser feito com a mão dominante; 

 Pode haver ajuda por parte do profissional que estiver a aplicar o teste no suporte do 

cotovelo do executante; 

 O braço deve encontrar-se durante todo o trajeto do movimento junto ao tronco. 

 

 

FF..  SSEENNTTAADDOO  EE  AALLCCAANNÇÇAARR  

  

OOBBJJEETTIIVVOO:: Avaliar a flexibilidade dos membros 

inferiores 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO:: Cadeira com encosto (sem braços), 

régua de 45 cm 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS::  No início do teste, o participante encontra-se sentado na extremidade do 

assento da cadeira; um dos membros inferiores está fletido e totalmente apoiado no solo; o outro 

membro inferior encontra-se esticado, com o calcanhar no chão e o pé fletido (aproximadamente 

90˚).  

O participante flete lentamente para a frente, deslizando as mãos ao longo do membro inferior 

que se encontra esticado, tentando alcançar a ponta do pé, ou até mesmo ultrapassá-la durante 2 

segundos; deve ser encorajado a expirar à medida que flete o tronco para a frente.  

A pontuação é obtida pela distância, em centímetros, das pontas dos dedos até à ponta dos pés; 

se o participante não conseguir alcançar a ponta do pé o resultado é negativo, se, pelo contrário, 

ultrapassa a ponta do pé, o resultado é positivo (a ponta do pé é o ponto zero). 

Em termos de análise estatística foi utilizada a escala dos 23 cm correspondendo este ao 0 

utilizando-se a adição de acordo com os dados das distâncias em sobreposição e o método se 

subtração em relação às distâncias entre pontas.  
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CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//ÊÊXXIITTOO: 

 A perna dominante do executante está esticada; 

 A ponta do pé (da perna de extensão) encontra-se a um ângulo de 90˚; 

 O executante deve alongar lentamente e manter a posição máxima. A medição é feita na 

relação da distância dos dedos médios das mãos e a planta do pé; 

 A bacia do executante deve estar alinhada com o encosto da cadeira; 

 As mãos devem estar sobrepostas; 

 A medição é feita unicamente sobre a perna dominante. 

 

 

 

GG..  AALLCCAANNÇÇAARR  AATTRRÁÁSS  DDAASS  CCOOSSTTAASS  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Avaliar a flexibilidade dos membros superiores (ombro) 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Régua de 45 cm 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  O participante encontra-se na posição de pé; coloca a 

mão dominante por cima do mesmo ombro e alcança o mais baixo possível em direção ao meio das 

costas; a palma da mão está virada para baixo e dedos estendidos e a outra mão é colocada por 

baixo e atrás, com a palma virada para cima.  

O teste é administrado ao participante depois deste estar familiarizado com o mesmo. A 

pontuação é obtida pela distância de sobreposição (+) ou a distância entre as pontas dos dedos 

médios (-); registam-se duas medidas e o melhor resultado é usado para medir o desempenho.  

Em termos de análise estatística foi utilizada a escala dos 23 cm correspondendo este ao 0 

utilizando-se a adição de acordo com os dados das distâncias em sobreposição e o método se 

subtração em relação às distâncias entre pontas.  

 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 O braço dominante do executor deve encontrar-se acima do mesmo ombro; 

 É medida a distância entre os dois dedos médios do executante; 
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 O profissional está a aplicar o teste deve ajudar a deslocar as mão de forma a alinhar a 

distância das mesmas; 

 Caso uma mão se sobreponha a outra, o avaliador deve fazer uma marca no indicador da 

mão que está em baixo para posteriormente fazer a medição. 

  

  

HH..  SSEENNTTAADDOO,,  CCAAMMIINNHHAARR  22,,4444  MM  EE  VVOOLLTTAARR  AA  SSEENNTTAARR  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Avaliar a mobilidade física – velocidade, agilidade e 

equilíbrio dinâmico. 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Cronómetro; fita métrica; cone; cadeira com 

encosto. 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  O participante está inicialmente sentado na 

cadeira, mãos nas coxas e pés totalmente assentes no solo; ao sinal de “partida” eleva-se da cadeira, 

caminha o mais rápido possível à volta do cone e regressa à cadeira. 

O teste é administrado ao participante depois deste estar familiarizado com o mesmo; o avaliador 

deve iniciar o cronómetro ao sinal de “partida”, quer o participante tenha ou não iniciado o 

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

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

participante se senta na cadeira; registam-se 2 valores (2 tentativas) até aos 0,1s e o melhor 

resultado é utilizado para medir o desempenho. 

 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 O executante deve iniciar o teste sentado a meio da cadeira com um pé um pouco 

adiantado do outro e com o tronco ligeiramente inclinado para a frente; 

 O teste deve ser feito a andar o mais rápido possível; 

 O som de partida é dado pelo profissional com ligação simultânea do cronómetro; 

 O teste só termina quando o executante se senta totalmente. 
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II..  AANNDDAARR  SSEEIISS  MMIINNUUTTOOSS  

  

  

  

  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::  Avaliar a resistência aeróbia 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Cronómetro; fita métrica comprida, cones, paus, giz e marcador. 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  O teste envolve a medição da distância máxima que pode ser caminhada 

durante 6 minutos ao longo de um percurso de 50 metros, sendo marcados segmentos de 5 metros. 

Os participantes caminham continuamente em redor do percurso marcado, durante um período 

de 6 minutos; cada participante tenta percorrer a máxima distância possível; dois ou mais 

participantes devem ser avaliados simultaneamente, com tempos de partida diferentes (10s de 

diferença) para evitar que os participantes andem em grupos ou em pares. 

Ao sinal de “partida”, os participantes são instruídos para caminharem o mais rápido possível 

(sem correr) na distância marcada à volta dos cones. Se necessário, os participantes podem parar e 

descansar, retomando depois o percurso. No final dos 6 minutos os participantes (em cada 10s) são 

instruídos para pararem (quando o avaliador olhar para eles e disser “parar”). 

O resultado representa o número total de metros caminhados nos 6 minutos. Para determinar a 

distância percorrida, o avaliador ou assistente regista a marca mais próxima do local onde o 

executante parou e acrescenta ao número de voltas registadas na ficha. 

 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 O executante não pode correr; 

 O executante pode parar sempre que necessitar retomando de seguida o teste; 

 São contabilizados os metros percorridos. 

 

 

 

Início 
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   VVAALLIIDDAADDEE  DDAA  BBAATTEERRIIAA  DDEE  TTEESSTTEESS  

  

Para que um teste tenha valor tanto para pesquisa como para aplicação prática, ele deve ser 

válido e confiável (American Psychological Association, 1985). 

Um teste válido é aquele que mede o que precisa ser mensurado. Um teste confiável é o que 

obtém scores coerentes, fidedignos e passíveis de serem reproduzidos. 

Para a validação dos testes é necessário usar múltiplas fontes de evidência, que incluem as 

evidências relacionadas com o conteúdo, o critério e ao constructo. 

As evidências de conteúdo (lógicas) dos testes, que se referem à relevância das categorias de 

aptidão selecionadas, foram fornecidas pela revisão da literatura e por opiniões de especialistas 

(Rikli & Jones, 2008). As evidências relacionadas ao critério foram documentadas pela 

demonstração da correlação (valores de π) que variam de 0,71 a 0,84, indicando validade de critério 

moderada. A validade relacionada ao constructo foi provada pela capacidade dos testes em detetar 

as diferenças esperadas entre pessoas altamente ativas em contraposição a pessoas pouco ativas. 

A confiabilidade de teste e reteste da bateria foi avaliada por meio dos procedimentos de 

correlação intraclasse (R) para comparar scores de testes, os valores de R variaram entre 0,80 e 

0,97, indicando a fiabilidade aceitável para toda a bateria de testes. 

 

  

22..66..22  PPRROOTTOOCCOOLLOO  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  ––  VVAARRIIÁÁVVEEIISS  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAASS  

Para efetuarmos uma avaliação dos benefícios psicológicos que advêm da prática regular de 

atividade física optamos por incidir o nosso estudo sobre três parâmetros:  

 

 Autoestima 

 Crescimento pessoal  

 Satisfação com a vida 

 

 A bateria de testes foi aplicada nos três momentos de aplicação de testes, através de um 

questionário realizado num ambiente com nível de ruído muito reduzido, com grupos no máximo de 

10 participantes, sem pressão sobre o tempo e sem qualquer tipo de interação entre os intervenientes 

no momento de avaliação. Ao logo do teste ao surgir alguma falta de compreensão do questionário 

será prontamente resolvida.  
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  BBAATTEERRIIAA  DDEE  TTEESSTTEESS  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOOSS  

 A avaliação da satisfação com a vida será efetuada através de um instrumento de 

autorresposta, especificamente desenvolvido por Diener et al. (1985) e traduzido e adaptado 

por Neto (1993) para a população portuguesa. Constituída por 5 itens, a SWLS – 

“Satisfaction With Life Scale” é respondida originalmente de acordo com uma escala tipo 

likert de 7 pontos, indicando a concordância (ou não) com cada item apresentado. Para o 

presente estudo e por uniformidade em relação às outras escalas, será utilizada uma escala 

de resposta de 5 pontos (1:discordo plenamente a 5:concordo plenamente). 

 

 Para a mensuração da autoestima será utilizada a versão traduzida e adaptada por Santos e 

Maia (2003) da escala proposta por Rosenberg (1965) – “Rosenberg Self-Esteem Scale” 

(RSES), que visa analisar a ponderação mais positiva ou negativa que os indivíduos fazem 

sobre as suas características pessoais. A RSES é constituída por 10 itens, sendo 5 de 

orientação positiva e 5 de orientação negativa, no presente estudo os itens de autoestima 

serão tratados de acordo com uma escala tipo likert em que as opções de resposta variam 

entre 1 (discordo plenamente) e 5 (concordo plenamente). 

 

 Para a análise do crescimento pessoal inclui-se a escala correspondente, na forma de 8 itens 

da versão portuguesa de Novo et al.(1997), do questionário desenvolvido por Ryff (1989b) 

– EBEP: Escalas de Bem-Estar Psicológico (SPWB: Scales of Psychological Well- Being). 

Os itens foram selecionados da forma longa das EBEP de acordo com recomendações de 

Van Dierendonck (2005). 
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PPAARRTTEE  33  

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  
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3.1 VVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDAASS  HHIIPPÓÓTTEESSEESS::  

HHIIPPÓÓTTEESSEE  11––  VVEERRIIFFIICCAAMM--SSEE  DDIIFFEERREENNÇÇAASS  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVAASS  EEMM  GGAANNHHOOSS  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOOSS  EE  FFÍÍSSIICCOOSS  

NNOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  RREEGGUULLAARREESS  DDEE  HHIIDDRROOGGIINNÁÁSSTTIICCAA  

  

HHIIPPÓÓTTEESSEE  22  --  OOSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  CCOOMM  UUMMAA  FFRREEQQUUÊÊNNCCIIAA  IIRRRREEGGUULLAARR  ÀÀSS  AAUULLAASS  DDEE  

HHIIDDRROOGGIINNÁÁSSTTIICCAA  NNÃÃOO  AAPPRREESSEENNTTAAMM  GGAANNHHOOSS  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOOSS  EE  FFÍÍSSIICCOOSS  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVOOSS  

  

 

A “meta” para o nosso estudo centra-se em provar, através de dados concretos, que os 

praticantes de hidroginástica com uma frequência regular às aulas apresentam uma percentagem de 

ganhos físicos e psicológicos mais elevada que os praticantes irregulares. 

 

  

3.1.1 DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  OOBBTTIIDDOOSS  PPEELLOO  GGRRUUPPOO  RREEGGUULLAARR  

  

  CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  CCOORRPPOORRAALL  

A falta de atividade física é um dos fatores determinantes para a epidemia de excesso de peso e 

obesidade em todas as faixas etárias. O envolvimento em atividades físicas regulares desde criança 

e com continuidade ao longo da vida é essencial para garantir um adequado controle de peso e da 

gordura corporal. 

Ao processo de envelhecimento estão associados marcadas alterações da composição corporal, 

nomeadamente o aumento da massa gorda corporal e do IMC e a diminuição da massa magra (Elia, 

2001). 

 

Em relação ao caso em concreto podemos observar os seguintes resultados: 

 

Tabela 2 – Valores da Composição corporal – Grupo Regular 
 

 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Peso 71,57±2,37 71,33±2,31 70,63±2,32 

Perímetro Abdominal 99,99±1,82 99,39±1,69 98,69±1,70 
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Tabela 3 – Significância dos Valores da Composição corporal – Grupo Regular 

 
 

Peso2 - Peso1 Peso3 - Peso1 Peso3 - Peso2 

Significância* ,405 ,000 ,000 

 Perímetro abdominal2 –

Perímetro abdominal1 

Perímetro abdominal3 – 

Perímetro abdominal1 

Perímetro abdominal3 – 

Perímetro abdominal2 

Significância* 
1,000 ,480 ,317 

*Valor da significância para p ≤ 0,05 entre momentos de Avaliação 

 

 

Podemos verificar que nos dois parâmetros em análise se verificam alterações significativas 

embora sejam estas mais acentuadas em relação ao peso dos participantes regulares. 

Ao nível da composição corporal, a Atividade física regular tem sido considerada como uma 

excelente forma de contrariar o aumento da massa gorda corporal e, desta forma o IMC em idosos 

(Puggaard et al., 1999).  

Blair e Brodney (1999) concluíram que a Atividade Física regular atenua, claramente, muitos 

dos riscos associados ao excesso de peso e à obesidade, demonstram também que a inatividade e 

uma aptidão cardiorrespiratória fraca são tão importantes quanto o excesso de peso e a obesidade, 

enquanto indicadores de risco para a mortalidade. 

 

 

 

  

  

 

Gráfico 1 – GR – Valores do Peso 

 

 

Analisando a evolução dos valores do peso podemos verificar que existem alterações 

significativas ao longo do programa de hidroginástica.  

De salientar a evolução mais acentuada do 2º para o 3º momento, a razão pela qual sucede esta 

evolução mais acentuada poderá ter explicação, no facto de, do 2º para o 3º momento as condições 
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climatéricas ajudarem a que os participantes aumentassem o seu nível de atividade física, além de se 

tornarem mais assíduos às aulas de Hidroginástica. Outra razão que pode justificar estes resultados 

são a falta de interrupções, tais como o Natal e Carnaval, que são sempre sinónimos de excessos 

alimentares. 

  

  

  

  

 

 

 

Gráfico 2 – GR – Valores do Perímetro Abdominal 

 

O perímetro abdominal constitui mais um indicador da gordura corporal em adultos. A gordura 

corporal está associada a riscos para o desenvolvimento de problemas de saúde. 

Em relação aos dados em análise existem diferenças significativas somente do 2º para o 3º 

momento, o que vem corroborar as razões apontadas para a variável peso, ou seja, a falta de 

interrupções e o aumento do nível de atividade física de acordo com as condições climatéricas. 

 

 

  AAPPTTIIDDÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA    

No nosso estudo pretendemos analisar quais os parâmetros, da aptidão física da população em 

estudo, que mais se destacam de acordo com a regularidade com que participam no programa de 

Hidroginástica. Para tal podemos analisar os seguintes resultados: 
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Tabela 4 – Valores da Aptidão Física– Grupo Regular 
 

 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Força M.I. 18,33±0,84 18,99±0,99 21,09±0,92 

Força M.S. 20,27±0,84 23,51±0,77 25,39±0,79 

Flexibilidade MI 23,30±1,00 25,87±0,72 25,87±0,70 

Flexibilidade MS 15,37±1,42 14,87±1,48 16,34±1,33 

Agil./Velocidade 6,38±0,22 6,35±0,21 5,78±0,19 

Resistência 521,72±11,29 535,57±11,78 552,63±11,61 

 

Tabela 5 – Significância dos Valores da Aptidão Física– Grupo Regular 

 

 
Força.M.Inferiores2 - 

Força.M.Inferiores 1 

Força.M.Inferiores3 - 

Força.M.Inferiores1 

Força.M.Inferiores 3 - 

Força.M.Inferiores 2 

Significância* ,396 ,000 ,000 

 Força.M.Superiores 2 - 
Força.M.Superiores 1 

Força.M.Superiores3 - 
Força.M.Superiores1 

Força.M.Superiores3 - 
Força.M.Superiores2 

Significância* ,000 ,000 ,000 

 Flexib.M.Inferiores 2 – 
Flexib..M.Inferiores 1 

Flexib.M.Inferiores 3 - 
Flexib.M.Inferiores 1 

Flexib.M.Inferiores 3 - 
Flexib.M.Inferiores 2 

Significância* ,000 ,000 ,265 

 Flexib.M.Superiores 2 – 
Flexib.M.Superiores 1 

Flexib.M.Superiores 3 – 
Flexib.M.Superiores 1 

Flexib.M.Superiores 3 – 
Flexib.M.Superiores 2 

Significância* ,806 ,121 ,002 

 Agil./Velocidade 2 – 
Agil./Velocidade 1 

Agil./Velocidade 3 – 
Agil./Velocidade 1 

Agil./Velocidade 3 – 
Agil./Velocidade 2 

Significância* ,844 ,000 ,000 

 Resistência2 –
Resistência1 

Resistência3–
Resistência1 

Resistência3 –
Resistência2 

Significância* ,033 ,000 ,000 

*Valor da significância para p ≤ 0,05 entre momentos de Avaliação 

 

A principal ilação que podemos retirar dos dados apresentados é que o programa de 

Hidroginástica promoveu melhorias efetivas na aptidão física dos participantes, como é descrito 

pela literatura (Brow et al., 2000).  
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Conseguimos verificar uma melhoria significativa em todos os parâmetros em análise com 

exceção da flexibilidade dos membros superiores que apresenta valores sem significância para a 

presente investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Força dos Membros Inferiores 

 

Através destes dados podemos verificar que os valores são significativos apenas do 2º para o 3ª 

momento vindo uma vez mais salientar a importância da participação de forma regular num 

programa de atividade física, visto o período de aulas do 2ª para o 3º momento ser aquele que 

apresenta um menor número de ausências às aulas, tornando-se assim mais fácil, e os participantes 

estão mais recetivos, a prática de atividades físicas quando o “sair de casa” se torna mais fácil em 

detrimento dos períodos de inverno rigoroso.  

Além do aumento da regularidade podemos também justificar os resultados através do facto de a 

grande maioria dos participantes não saberem nadar, trazendo os exercícios direcionados para o 

trem inferior algum desconforto na sua realização, a falta de avontade no meio, o receio do 

desequilíbrio acabam por condicionar um pouco todos os exercícios direcionados para o trem 

inferior. 
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Gráfico 4 – GR – Força Membros Superiores 

 

Observando os valores obtidos na avaliação da força dos membros superiores podemos 

comprovar que ao longo de todo o programa de Hidroginástica os participantes obtiveram uma 

melhoria significativa. 

Ao contrário dos exercícios direcionados para o trem inferior, o grau de dificuldade de execução 

nomeadamente em relação às posições de desequilíbrio que são muito reduzidas, trazem assim aos 

participantes alguma confiança na sua realização, aumentando o trabalho efetivo e 

consequentemente a melhoria dos resultados nos momentos de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 –GR -  Flexibilidade dos Membros Inferiores 
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Segundo Spirduso (1995) a flexibilidade é crucial para a realização do movimento, devido ao 

facto, que de nada servirá ter músculos e ossos fortes se a amplitude dos movimentos que se 

produzem não for suficiente para a manipulação de objetos ou para a marcha. 

Analisando especificamente a flexibilidade no nosso estudo, foi demonstrado que existiram 

melhorias significativas, conforme é descrito na literatura (Puggaard et al., 1994; Girouard & 

Hurley, 1995). 

Os testes direcionados para a flexibilidade foram os que suscitaram maior dificuldade na 

realização, derivado não só às limitações dos participantes na sua realização, mas também ao facto 

de lhes causar algum desconforto.  

Analisando os dados obtidos podemos comprovar que as alterações significativas evoluíram do 

1º para o 2º momento verificando-se posteriormente a manutenção dos ganhos obtidos inicialmente 

que se mantiveram sem alterações significativas até ao final do programa de Hidroginástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – GR - Flexibilidade dos Membros Superiores 

 

 

O teste para avaliar a flexibilidade dos membros superiores foi onde os participantes 

demonstraram mais dificuldades e também algumas limitações físicas ao nível da articulação do 

ombro. 

Os resultados obtidos em relação à flexibilidade dos membros superiores são os menos 

significativos, embora do 1º para o 3º momento de avaliação se tenham verificado alterações nos 

resultados, estes não são significativos em termos estatísticos. 
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Gráfico 7 – GR – Agilidade / Velocidade 

 

As melhorias também demonstradas em relação à velocidade mostram-nos que os benefícios da 

Atividade Física regular sobre o tempo de reação são efetivas, ajudando na reversão, ou pelo menos, 

no aumento mais acentuado dos declínios relacionados com o sistema nervoso e ao mecanismo de 

processamento de informação. 

Perrin et al., (1999) realizaram um estudo em que examinaram a influência da prática de 

atividades físicas e desportivas sobre o controlo do equilíbrio e a agilidade na população idosa, 

chegando à conclusão que a prática de atividades físicas e desportivas acarretam efeitos positivos. 

Observando os dados recolhidos verificamos que os mesmos só são significativos do 2º para o 3º 

momento corroborando novamente o aumento da atividade física com a entrada da primavera, onde 

é muito usual encontrar grupos de pessoas em caminhadas diárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – GR - Resistência 
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O treino da resistência está associado às reduções dos fatores de risco de doenças 

cardiovasculares, eleva o estado de saúde e contribui para o aumento da esperança de vida. 

No nosso estudo como nos estudos de Vincent et al. (2002) e de Kallinen et al. (2002), o grupo 

de idosos apresentaram melhorias muito significativas na resistência aeróbia. 

Ao efetuarmos uma comparação de resultados podemos verificar que existem alterações 

significativas, com maior grau de significância do 2º para o 3º momento, com base no aumento da 

atividade física e numa maior assiduidade às aulas, como já foi referido anteriormente. 

 

  

 

  VVAARRIIÁÁVVEEIISS  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAASS  

O nosso estudo tem como objetivo analisar a influência da adoção de um estilo de vida ativo nas 

dimensões psicológicas, tais como, a autoestima, o crescimento social e a satisfação com a vida, 

estas dimensões são usualmente associadas à avaliação da saúde mental da população. 

 

 
Tabela 6 – Valores das Variáveis Psicológicas – Grupo Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Auto- Estima 34,15±1,11 34,15±1,11 32,51±0,34 

Crescimento Pessoal 25,60±1,34 21,90±0,86 18,69±0,86 

Satisfação com a vida 4,03±0,13 4,35±0,10 4,46±0,07 
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Tabela 7 – Significância dos Valores das Variáveis Psicológicas – Grupo Regular 

*Valor da significância para p ≤ 0,05 entre momentos de Avaliação 

 

 

 

De uma forma generalizada podemos observar que somente no parâmetro da satisfação com a 

vida podemos observar mudanças significativas, pelo contrário em relação à autoestima e 

crescimento pessoal verificamos uma regressão nas respostas dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – GR – Auto-Estima / Crescimento Pessoal 

 

Através da observação do gráfico torna-se evidente algum decréscimo ao nível da autoestima e 

crescimento pessoal, sendo este o mais pronunciado. 

Este fenómeno regressivo na nossa opinião poderá ter duas explicações, ou verificou-se devida a 

uma grande expetativa inicial não só pelo início das aulas como também da novidade dos testes que 

se iria iniciar e prolongar ao longo de 8 meses e assim gradualmente a banalidade e a continuação 

 
Autoestima2-Autoestima1 Autoestima3-Autoestima1 Autoestima3-Autoestima2 

Significância* 1,000 ,356 ,356 

 
Crescpessoal2-
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Cerscpessoal3-

Crespessoal1 

Cerscpessoal3-

Crespessoal2 

Significância* ,033 ,000 ,000 

 Satisfvida2-Satisfvida1 Satisfvida3-Satisfvida1 Satisfvida3-Satisfvida2 

Significância* ,049 ,001 ,182 
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do programa deixou cair a expetativa inicial, ou possivelmente nas respostas de sentido inverso 

poderá ter existido alguma falta de compreensão que os levou a cometer erros alterando assim os 

resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – GR – Satisfação com a Vida 

 

Ao contrário do sucedido com as anteriores variáveis psicológicas, no parâmetro da satisfação 

com a vida denotamos uma melhoria significativa que se manifesta com maior destaque do 1º para 

o 3º momento. Estes resultados vêm ao encontro da explicação anterior de alguma falta de 

compreensão das respostas de sentido inverso visto este parâmetro não manifestar qualquer 

anomalia na sua aplicação. 

 

 

3.1.2 DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  OOBBTTIIDDOOSS  PPEELLOO  GGRRUUPPOO  IIRRRREEGGUULLAARR  

A atividade física regular é um meio essencial para atenuar os efeitos nefastos do 

envelhecimento, optar por realizar um programa de atividade física e não o cumprir com uma 

frequência regular poderá não trazer qualquer benefício para o nosso bem- estar generalizado. 

Através da análise que iremos seguidamente efetuar sobre os resultados obtidos pelo grupo 

irregular queremos chegar às conclusões finais e verificar se o facto dos participantes irregulares 

obtêm ou não melhorias ao nível da composição corporal, da sua aptidão física e se lhes trás alguns 

benefícios ao nível da autoestima, do crescimento pessoal e satisfação com a vida. 
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 CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  CCOORRPPOORRAALL 

 

Ao longo do processo de envelhecimento estamos sujeitos a alterações graduais na nossa 

composição corporal, cabe a cada um a decisão de tentar atenuar estas alterações praticando 

atividade física regular. 

No nosso estudo, concretamente o grupo de participantes irregulares, obtiveram os seguintes 

resultados: 

 

 
Tabela 8 – Valores da Composição corporal – Grupo Irregular 

 

 

*Valor da significância para p ≤ 0,05 do 1ºmomento de avaliação para o 3ºmomento de avaliação 

 

 

 

Através da observação dos dados obtidos chegamos à conclusão que a prática irregular de 

Hidroginástica não alterou de forma significativa os parâmetros do peso e do perímetro abdominal, 

vindo assim comprovar que só através de uma prática regular conseguimos obter resultados 

significativos. 

 

 

 AAPPTTIIDDÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA 

 

Inúmeros autores defendem o exercício físico, como forma de melhorar a aptidão física 

funcional dos mais velhos, este facto somente será possível se o exercício físico for realizado de 

forma regular.  

Seguidamente apresentamos os resultados obtidos pelo grupo irregular de forma a verificarmos 

se existes alterações significativas nos dados. 

 

 1ªAvaliação 3ªAvaliação P* 

Peso 69,05 69,13 0,605 

Perímetro Abdominal 98,33 98,13 0,779 
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Tabela 9 – Valores da Aptidão Física – Grupo Irregular 

 

 

 

*Valor da significância para p ≤ 0,05 do 1ºmomento de avaliação para o 3ºmomento de avaliação 

 

 

Em relação aos parâmetros de aptidão física podemos verificar que os participantes irregulares 

no programa de Hidroginástica somente obtiveram melhorias significativas a nível da resistência, o 

que nos demonstra mais uma vez que de uma frequência irregular a um programa de atividade física 

em nada nos pode trazer benefícios. Em relação à resistência salientamos novamente o aumento das 

caminhadas e consequentemente da quantidade de atividade física, após as condições climatéricas 

se tornarem mais amenas, é usual encontrar grupos de pessoas a caminhar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ªAvaliação 3ªAvaliação P* 

Força Membros Inferiores 17,18 16,71 0,388 

Força Membros Superiores 20,35 19,41 0,099 

Flexibilidade M. Inferiores 26,06 24,94 0,813 

Flexibilidade M. Superiores 17,67 17,02 0,182 

Agilidade / Velocidade 6,10 6,21 0,925 

Resistência 538,12 518,47 0,006 
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 VVAARRIIÁÁVVEEIISS  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAASS 

 

Nos parâmetros do bem-estar psicológico vamos analisar a sua ligação à falta de regularidade no 

programa de Hidroginástica. 

 
Tabela 10 – Valores das Variáveis Psicológicas – Grupo Irregular 

 

 

*Valor da significância para p ≤ 0,05 do 1ºmomento de avaliação para o 3ºmomento de avaliação 

 

Efetuando uma análise dos resultados obtidos pelo grupo irregular nas variáveis psicológicas 

somente encontramos melhorias significativas em relação ao crescimento pessoal. Nos restantes 

parâmetros não se verificam resultados significativos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 1ªAvaliação 3ªAvaliação P* 

Autoestima 32,88 31,17 0,215 

Crescimento pessoal 24,88 19,29 0,003 

Satisfação com a vida 4,02 4,10 0,639 
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PPAARRTTEE  44  

CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  
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44..  NNOOTTAASS  CCOONNCCLLUUSSIIVVAASS  

Nos nossos dias é claramente reconhecido e bem documentado empiricamente que a Atividade 

Física regular tem efeitos benéficos no bem-estar dos praticantes, de modo especial entre as 

populações mais idosas. A importância da Atividade Física torna-se assim inquestionável, sendo 

inúmeros os autores que referem o exercício físico como forma de melhorar a aptidão física 

funcional dos mais idosos. 

Na nossa sociedade cada vez mais se dá relevância à importância que a prática de atividade 

física tem para o nosso bem-estar, principalmente na camada mais envelhecida, os ganhos para a 

saúde, o combate ao isolamento e exclusão social, ou seja, encontrar um novo significado pessoal e 

social para a pessoa idosa. 

Fernandes (2009) demostrou no seu estudo que o impacto da Atividade Física nas dimensões 

psicológicas aferem influências positivas e significativas quer em relação aos diferentes níveis de 

envolvimento, quer ao cumprimento das recomendações internacionais, pondo em evidência o 

exercício físico como um aspeto importantíssimo para a manutenção ou melhoria do bem-estar dos 

idosos. 

Fernandes (2009) salientou a importância da adoção de um estilo de vida ativo na população 

idosa, concretamente em relação à saúde mental, embora defenda que o cumprimento das 

recomendações internacionais para a Atividade Física como forma de atingir níveis mais 

significativos de autoestima, satisfação com a vida e crescimento pessoal. 

Os efeitos do envelhecimento na aptidão física e na capacidade funcional têm sido bem descritos 

na literatura cientifica, um dos efeitos do processo de envelhecimento no Ser Humano é a 

diminuição do nível de Atividade Física, este facto deve-se às obrigações familiares, profissionais e 

sociais que, tal como o avanço da idade, aumentam ao longo do nosso ciclo de vida e ficamos 

perante a leis das prioridades, deixando para trás o investimento na manutenção do nosso bem-estar 

em detrimento das nossa obrigações perante a sociedade. 

A prática de Atividade Física regular é reconhecida como um meio privilegiado para atenuar os 

efeitos nefastos que advêm do envelhecimento. A Atividade Física regular possui efetivamente 

efeitos benéficos para a saúde dos idosos, pela influência que exerce sobre as diferentes 
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componentes da aptidão física e consequentemente a melhoria da capacidade funcional e da 

qualidade de vida que propicia. 

A prática de Atividade Física, enquanto componente do estilo de vida do indivíduo, incide 

beneficamente nas alterações normais decorrentes do processo de envelhecimento, contribuindo 

também para a melhoria das dimensões psicossociais (Vilela, Carvalho & Araújo, 2006). 

Envelhecer traduz um afastamento da vida ativa, representa um gradual desinvestimento do 

indivíduo face à sociedade e vice-versa. O confronto com estas mudanças constitui um processo 

indutor a comportamentos depressivos e de falta de interesse pela vida da parte da pessoa que 

envelhece. 

Segundo Paúl (1996), estes comportamentos decorrem de uma dificuldade de adaptação 

construtiva aos novos acontecimentos da vida, nomeadamente à descontinuidade dos papéis e 

padrões de vida, à nova condição física e de saúde, em que o idoso não encontra uma forma positiva 

de se redefinir. 

Cabe a cada indivíduo contrariar este processo olhando para esta fase da vida como uma 

oportunidade para realizarmos atividades que até ao momento não tiveram como as realizar. Olhar 

para o envelhecimento com otimismo, encontrando novas vivências, é envelhecer de forma 

construtiva e com qualidade de vida. 

A melhor estratégia para fomentarmos estas boas práticas, pra fazermos do envelhecimento uma 

etapa ajustada às boas vivências para um envelhecimento bem sucedido, cabe-nos a nós, 

profissionais do exercício, procurar comprovar através da investigação todos estes benefícios que 

advêm da prática regular de atividade física. Só através de provas dadas conseguimos mudar 

mentalidades e fazer com que a população mais idosa se torne cada vez mais ativa e participante, 

aumentando assim os seus padrões de qualidade de vida. 

 

Para as conclusões finais iremos salientar os aspetos mais importantes de toda a investigação, 

faremos assim uma síntese do que foi defendido ao longo de todo o processo de forma clara e 

sucinta. 
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Através deste estudo procurámos comprovar que a prática regular de Atividade Física acarreta 

benefícios físicos e psicológicos significativos. Analisando os resultados obtidos podemos retirar as 

seguintes elações: 

 

I. O programa de atividade promoveu alterações significativas ao nível da aptidão 

física que advêm da prática regular de atividade física, o que demostra ser assim um 

fator preponderante para o aumento dos níveis de aptidão física na população idosa, 

ou seja, o grupo de participantes que frequentaram as aulas de hidroginástica de 

forma regular obtiveram melhorias significativas ao contrário dos resultados obtidos 

pelo grupo de participantes irregulares, que somente obtiveram melhorias 

significativas em relação à resistência. 

 

II. Os praticantes regulares de hidroginástica apresentam melhorias significativas no 

seu peso, IMC e perímetro abdominal. 

 

III. Podemos afirmar que os benefícios psicológicos que advêm da prática regular de 

atividade física somente são significativos em relação à satisfação com a vida.  

 

IV. Os praticantes de Hidroginástica de forma irregular não obtiveram resultados 

significativos a nível da composição corporal, ou seja, em nada alteraram os seus 

valores de peso e do perímetro abdominal. 

 

V. Os praticantes irregulares não obtiveram alterações significativas nos parâmetros de 

aptidão física, com exceção da resistência, facto este explicado pelo aumento do 

nível de atividade física dos participantes aquando a melhoria das condições 

climatéricas. 

 

VI. Nas variáveis psicológicas os participantes irregulares somente obtiveram melhorias 

em relação ao crescimento pessoal.  

 



                         MESTRADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO – DESPORTOS DE ACADEMIA 

 

71 

VII. Os resultados obtidos na nossa investigação encontram-se na mesma linha empírica 

ao demonstrar que a Atividade Física é um importante mecanismo comportamental 

para promover um envelhecimento mais saudável (Mazo et al., 2006). 

 

 

 

À medida que a idade avança as razões para a prática de Atividade Física modificam-se e torna-

se uma prática cada vez mais virada para a saúde, para a prevenção de doenças e o assegurar de 

uma melhor qualidade de vida. Neste aspeto é de salientar a importância da existência de uma 

maior articulação entre os profissionais de saúde e os profissionais do exercício, seria extremamente 

positivo existir um trabalho de maior proximidade, de encaminhamento por parte, por exemplo, do 

médico de família, para a importância da prática regular de Atividade Física. 

Consideramos que o exercício físico é um importante meio de promoção de saúde e de qualidade 

de vida, que fomenta benefícios ao nível físico, psíquico e social, permitindo aos idosos redescobrir 

novas e melhores formas de estar na vida, com maior autonomia e independência. 

É urgente enfatizar que tão importante quanto estimular a prática regular de Atividade Física, 

são as mudanças para a adoção de um estilo de vida ativo, que são parte fundamental de um 

envelhecer com saúde e qualidade, só através de uma mudança de mentalidades será possível fazer 

da prática de Atividade física regular uma prioridade no dia-a-dia dos indivíduos e na manutenção 

desta prática ao longo de todo o ciclo de vida. 

A prática de Atividade Física regular é reconhecida como um meio privilegiado para atenuar os 

efeitos nefastos que advêm do envelhecimento. A Atividade Física regular possui efetivamente 

efeitos benéficos para a saúde dos idosos, pela influência que exerce sobre as diferentes 

componentes da aptidão física e consequentemente a melhoria da capacidade funcional e da 

qualidade de vida que propicia. 
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AANNEEXXOOSS   



Convite 

Venho por este meio convidar  V. Exª a estar presente na sessão de 

esclarecimento sobre o projecto de investigação intitulado “Benefícios 

Psicológicos e Físicos da prática regular de actividade física em adultos 

sénior”, no âmbito do Mestrado em Ciências do Desporto - Especialidade 

Desportos de Academia, a realizar no dia 17 de Outubro pelas 14 horas na Casa 

da Cultura de Figueira de Castelo Rodrigo. 

Edite Rodrigues 
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aceito participar, a título voluntário, no projecto de investigação “Benefícios 

psicológicos e físicos da prática regular de Atividade Física em adultos 

sénior”, no âmbito do mestrado em Ciências do Desporto – Especialidade de 

Desportos de Academia, da aluna Maria Edite Besteiro Rodrigues, que será 

realizado entre Outubro de 2011 e Junho de 2012. 

 

 

Figueira de Castelo Rodrigo, Outubro de 2011 

 

_______________________________________ 

Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto 

Instituto Politécnico da Guarda 

Laboratório de Desporto e Promoção da Atividade Física 



 

Número de Participante: (_____) 

Identificação do Participante no projecto de investigação “Benefícios 

Psicológicos e Físicos da Prática Regular de Atividade Física em Adultos Sénior” 

Nome:____________________________________________________ 

Morada:___________________________________________________ 

Código Postal:________ - _____   _____________________________ 

Data de Nascimento:___/___/_______        Contacto telefónico:_________________ 

 

1 – Que programa(s) de exercício frequenta ? 

(  ) Hidroginástica  Sénior            (  ) Natação  Sénior            (  ) Cardiofitness 

1.1 – Com que regularidade o faz? 

(  ) 1 vez por semana    (  ) 2 vezes por semana    (  ) 3 vezes por semana 

(  ) 4 vezes por semana    (  ) 5 vezes por semana 

 

2– Pratica alguma actividade física espontânea regularmente? 

(  ) Caminhada                                        Com que regularidade o faz?_____________ 

(  ) Ténis 

(  ) Futebol 

(  ) Outro         Qual?__________ 

 

3– Tem algum problema de saúde diagnosticado? Qual? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela colaboração! 

Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto 

Instituto Politécnico da Guarda 

Laboratório de Desporto e Promoção da Atividade Física 
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CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  CCOORRPPOORRAALL  

  

FFOORRÇÇAA  DDOOSS  MMEEMMBBRROOSS  IINNFFEERRIIOORREESS  ––  LLEEVVAANNTTAARR  EE  SSEENNTTAARR  

OOBBJJEECCTTIIVVOO::  Avaliar a força e resistência dos membros inferiores 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Cronómetro; cadeira com encosto (sem braços), altura do 

assento com aproximadamente 43 cm 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  O teste inicia-se com o participante sentado no meio da 

cadeira, com as costas direitas e os pés apoiados no solo e afastados à largura 

dos ombros. Os braços estão cruzados ao nível dos punhos e contra o peito. 

Ao sinal “partida” o participante eleva-se até à extensão máxima (posição 

vertical) e regressa à posição inicial. O participante terá de executar o máximo 

de repetições num intervalo de 30 segundos.  

O teste é administrado ao participante depois deste estar familiarizado com o 

mesmo. A pontuação é obtida pelo número total de execuções correctas 

realizadas, num intervalo de 30 segundos. 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 A posição inicial é sentada; 

 Não há durante o teste ajuda/ apoio das mão na cadeira; 

Material necessário Balança, fita métrica 
 

Cálculo do 

IMC = Peso (kg) / 

Altura²(m) 

Peso – O participante deve despir todas as peças de vestuário 
pesadas, o peso é registado com aproximação às 100 gramas. 

Altura – O participante encontra-se de pé encostado a uma 
parede, olhando em frente, a altura é registada em cm. 

Medição do Perímetro 
Abdominal 

 Membros inferiores juntos,  

 Marcar o ponto mais elevado das cristas ilíacas ( estratégia 
de palpação ou flexão lateral do tronco 

 É marcado 1cm acima do valor devido ao dedo do 
avaliador 

 Valor retirado no momento da expiração 

 Executam-se 2 medições com variação inferior a 1cm e 
faz-se a média, se houver uma variação superior a 1cm 
faz-se a 3ªmedição achando-se a mediana das 3 
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 Só é considerada correcta a execução em que há uma extensão 

completa do corpo; 

 As costas do executante não necessitam de ser apoiadas no encosto da 

cadeira; 

 É obrigatório sentar-se e levantar-se completamente; 

 Se o executante se encontrar a meio de uma repetição quando termina o 

tempo do teste essa repetição é válida; 

 Deve haver uma curta fase de experimentação do teste. 

FFOORRÇÇAA  DDOOSS  MMEEMMBBRROOSS  SSUUPPEERRIIOORREESS  ––  FFLLEEXXÃÃOO  DDOO  AANNTTEEBBRRAAÇÇOO  

OOBBJJEECCTTIIVVOO::  Avaliar a força e resistência dos membros superiores 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Cronómetro; cadeira com encosto (sem braços), halteres de 

mão (2,27 kg para mulheres e 3,63 kg para homens) 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  O participante está sentado no meio da cadeira com as costas 

direitas e os pés bem apoiados no solo e afastados à largura dos ombros. O 

haltere está seguro na mão dominante. O teste inicia-se com o antebraço em 

posição inferior, ao lado da cadeira, perpendicular ao solo. Ao sinal de “partida” 

o participante roda gradualmente a palma da mão para cima enquanto faz a 

flexão do antebraço no sentido completo do movimento, depois regressa à 

posição inicial de extensão. O avaliador deve estar junto do participante do 

lado do braço dominante, colocando os seus dedos no bícipe do 

executante, de modo a estabilizar o antebraço e assegurar que seja 

realizada a extensão completa. O teste é administrado ao participante depois 

deste estar familiarizado com o mesmo. A pontuação é obtida pelo número total 

de flexões correctas realizadas, num intervalo de 30 segundos. 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 O executante deve encontrar-se com as costas direitas e encostadas à 

cadeira; 

 O teste deve ser feito com a mão dominante; 

 Pode haver ajuda por parte do profissional que estiver a aplicar o teste 

no suporte do cotovelo do executante; 
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 O braço deve encontrar-se durante todo o trajecto do movimento junto 

ao tronco. 

FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADDEE  DDOOSS  MMEEMMBBRROOSS  IINNFFEERRIIOORREESS  ––  SSEENNTTAADDOO  EE  AALLCCAANNÇÇAARR  

OOBBJJEECCTTIIVVOO::  Avaliar a flexibilidade dos membros inferiores 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Cadeira com encosto, régua de 45cm 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  No inicio do teste, o participante encontra-se sentado na 

extremidade do assento da cadeira; um dos membros inferiores está flectido e 

totalmente apoiado no solo; o outro membro inferior encontra-se esticado, com 

o calcanhar no chão e o pé flectido (aproximadamente 90˚). 

O participante flecte lentamente para a frente, deslizando as mãos ao longo do 

membro inferior que se encontra esticado, tentando alcançar a ponta do pé, ou 

até mesmo ultrapassá-la durante 2 segundos; deve ser encorajado a expirar à 

medida que flecte o tronco para a frente. A pontuação é obtida pela distância, 

em centímetros, das pontas dos dedos até à ponta dos pés; se o participante 

não conseguir alcançar a ponta do pé o resultado é negativo, se, pelo contrário, 

ultrapassa a ponta do pé, o resultado é positivo ( a ponta do pé é o ponto zero). 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 A perna dominante do executante está esticada; 

 A ponta do pé (da perna de extensão) encontra-se a um ângulo de 90˚; 

 O executante deve alongar lentamente e manter a posição máxima. A 

medição é feita na relação da distância dos dedos médios das mãos e a 

planta do pé; 

 A bacia do executante deve estar alinhada com o encosto da cadeira; 

 As mãos devem estar sobrepostas; 

 A medição é feita unicamente sobre a perna dominante. 

FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADDEE  DDOOSS  MMEEMMBBRROOSS  SSUUPPEERRIIOORREESS  ––  AALLCCAANNÇÇAARR  AATTRRÁÁSS  DDAASS  

CCOOSSTTAASS  

OOBBJJEECCTTIIVVOO::  Avaliar a flexibilidade dos membros superiores (ombro) 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Régua de 45 cm 
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PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  O participante encontra-se na posição de pé; coloca a mão 

dominante por cima do mesmo ombro e alcança o mais baixo possível em 

direcção ao meio das costas; a palma da mão está virada para baixoe dedos 

estendidos e a outra mão é colocada por baixo e atrás, com a palma virada 

para cima.  

O teste é administrado ao participante depois deste estar familiarizado com o 

mesmo. A pontuação é obtida pela distância de sobreposição (+) ou a distância 

entre as pontas dos dedos médios (-); registam-se duas medidas e o melhor 

resultado é usado para medir o desempenho. 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 O braço dominante do executor deve encontrar-se acima do mesmo 

ombro; 

 É medida a distância entre os dois dedos médios do executante; 

 O profissional está a aplicar o teste deve ajudar a deslocar as mão de 

forma a alinhar a distância das mesmas; 

 Caso uma mão se sobreponha a outra, o avaliador deve fazer uma 

marca no indicador da mão que está em baixo para posteriormente fazer 

a medição. 

VVEELLOOCCIIDDAADDEE  //  AAGGIILLIIDDAADDEE  //  EEQQUUIILLÍÍBBRRIIOO  ––  SSEENNTTAADDOO,,  CCAAMMIINNHHAARR  22,,4444MM  EE  

VVOOLLTTAARR  AA  SSEENNTTAARR  

OOBBJJEECCTTIIVVOO::  Avaliar a mobilidade física – velocidade, agilidade e equilíbrio 

dinâmico. 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Cronómetro; fita métrica; cone; cadeira com encosto. 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  O participante está inicialmente sentado na cadeira, mãos nas 

coxas e pés totalmente assentes no solo; ao sinal de “partida” eleva-se da 

cadeira, caminha o mais rápido possível à volta do cone e regressa à cadeira. 

O teste é administrado ao participante depois deste estar familiarizado com o 

mesmo; o avaliador deve iniciar o cronómetro ao sinal de “partida”, quer o 

participante tenha ou não iniciado o movimento, e Pará-lo no momento exacto 

em que a pessoa se senta. 
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O resultado corresponde ao tempo decorrido entre o sinal de “partida” até ao 

momento em que o participante se senta na cadeira; registam-se 2 valores (2 

tentativas) até aos 0,1s e o melhor resultado é utilizado para medir o 

desempenho. 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 O executante deve iniciar o teste sentado a meio da cadeira com um pé 

um pouco adiantado do outro e com o tronco ligeiramente inclinado para 

a frente; 

 O teste deve ser feito a andar o mais rápido possível; 

 O som de partida é dado pelo profissional com ligação simultânea do 

cronómetro; 

 O teste só termina quando o executante se senta totalmente. 

RREESSIISSTTÊÊNNCCIIAA  AAEERRÓÓBBIIAA  ––  AANNDDAARR  SSEEIISS  MMIINNUUTTOOSS  

OOBBJJEECCTTIIVVOO::  Avaliar a resistência aeróbia 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Cronómetro; fita métrica comprida, cones, paus, giz e marcador. 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  O teste envolve a medição da distância máxima que pode ser 

caminhada durante 6 minutos ao longo de um percurso de 50 metros, sendo 

marcados segmentos de 5 metros. 

Os participantes caminham continuamente em redor do percurso marcado, 

durante um período de 6 minutos; cada participante tenta percorrer a máxima 

distância possível; dois ou mais participantes devem ser avaliados 

simultaneamente, com tempos de partida diferentes (10s de diferença) para 

evitar que os participantes andem em grupos ou em pares. 

Ao sinal de “partida”, os participantes são instruídos para caminharem o mais 

rápido possível (sem correr) na distância marcada à volta dos cones. Se 

necessário, os participantes podem parar e descansar, retomando depois o 

percurso. No final dos 6 minutos os participantes (em cada 10s) são instruídos 

para pararem (quando o avaliador olhar para eles e disser “parar”). 
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O resultado representa o número total de metros caminhados nos 6 minutos. 

Para determinar a distância percorrida, o avaliador ou assistente regista a 

marca mais próxima do local onde o executante parou e acrescenta ao número 

de voltas registadas na ficha. 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 O executante não pode correr; 

 O executante pode parar sempre que necessitar retomando de seguida 

o teste; 

 São contabilizados os metros percorridos. 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

BBAATTEERRIIAA  DDEE  TTEESSTTEESS  FFÍÍSSIICCOOSS  

 

Data da Avaliação:_____/_____/_____  Nome:______________________ Nº de Participante:______ 

 

Composição Corporal 
 

Peso:______ Altura:______ IMC:_____ Perímetro abdominal:1º_____/2º_____3º____ 
 

Força dos Membros Inferiores – Levantar e sentar 
 

Execução: Sim (  )  Não (  ) Número de repetições: 
 

Força dos Membros Superiores – Flexão do Antebraço 
 

Execução: Sim (  )  Não (  ) Número de repetições: 

 

Flexibilidade dos Membros Inferiores – Sentado e Alcançar 
 

Execução: Sim (  )  Não (  ) Distância: ________  Sobreposição (  ) Entre pontas (  ) 
 

Flexibilidade dos Membros Superiores – Alcançar atrás das costas 
 

Execução: Sim (  )  Não (  ) Distância: 1º____2º____ Sobreposição (  ) Entre pontas (  ) 
 

Velocidade / Agilidade / Equilíbrio – Sentado, caminhar 2,44m e voltar a sentar 
 

Execução: Sim (  )  Não (  ) Tempo: 1º_________2º_________ 
 

Resistência Aeróbia – Andar seis minutos 
 

Execução: Sim (  )  Não (  ) Distância percorrida:____________ 
 

 

 

 

 

Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto 

Instituto Politécnico da Guarda 

Laboratório de Desporto e Promoção da Atividade Física 

Observações: 



CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  CCOORRPPOORRAALL  

 

 

Cálculo do 

IMC = Peso (kg) / 

Altura²(m) 

Peso – O participante deve despir todas as peças de vestuário 

pesadas, o peso é registado com aproximação às 100 gramas. 

Altura – O participante encontra-se de pé encostado a uma 

parede, olhando em frente, a altura é registada em cm. 

Medição do Perímetro 

Abdominal 

 Membros inferiores juntos,  

 Marcar o ponto mais elevado das cristas ilíacas ( estratégia 

de palpação ou flexão lateral do tronco) 

 É marcado 1cm acima do valor devido ao dedo do 

avaliador 

 Valor retirado no momento da expiração 

 Executam-se 2 medições com variação inferior a 1cm e 

faz-se a média, se houver uma variação superior a 1cm 

faz-se a 3ªmedição achando-se a mediana das 3 

 



FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADDEE  DDOOSS  MMEEMMBBRROOSS  IINNFFEERRIIOORREESS  ––  SSEENNTTAADDOO  EE  AALLCCAANNÇÇAARR  

OOBBJJEECCTTIIVVOO::  Avaliar a flexibilidade 

dos membros inferiores 

LLOOCCAALL  DDEE  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO::  Ginásio 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Cadeira com 

encosto, régua de 45cm 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  No inicio do teste, o participante encontra-se sentado na 

extremidade do assento da cadeira; um dos membros inferiores está flectido e 

totalmente apoiado no solo; o outro membro inferior encontra-se esticado, com 

o calcanhar no chão e o pé flectido (aproximadamente 90˚). 

O participante flecte lentamente para a frente, deslizando as mãos ao longo do 

membro inferior que se encontra esticado, tentando alcançar a ponta do pé, ou 

até mesmo ultrapassá-la durante 2 segundos; deve ser encorajado a expirar à 

medida que flecte o tronco para a frente. A pontuação é obtida pela distância, 

em centímetros, das pontas dos dedos até à ponta dos pés; se o participante 

não conseguir alcançar a ponta do pé o resultado é negativo, se, pelo contrário, 

ultrapassa a ponta do pé, o resultado é positivo ( a ponta do pé é o ponto zero). 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 A perna dominante do executante está esticada; 

 A ponta do pé (da perna de extensão) encontra-se a um ângulo de 90˚; 

 O executante deve alongar lentamente e manter a posição máxima. A 

medição é feita na relação da distância dos dedos médios das mãos e a 

planta do pé; 

 A bacia do executante deve estar alinhada com o encosto da cadeira; 

 As mãos devem estar sobrepostas; 

 A medição é feita unicamente sobre a perna dominante. 



FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADDEE  DDOOSS  MMEEMMBBRROOSS  SSUUPPEERRIIOORREESS  ––  AALLCCAANNÇÇAARR  AATTRRÁÁSS  DDAASS  

CCOOSSTTAASS  

OOBBJJEECCTTIIVVOO::  Avaliar a flexibilidade 

dos membros superiores (ombro) 

LLOOCCAALL  DDEE  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO::  Ginásio 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Régua de 45 cm 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  O participante encontra-se na posição de pé; coloca a mão 

dominante por cima do mesmo ombro e alcança o mais baixo possível em 

direcção ao meio das costas; a palma da mão está virada para baixo e dedos 

estendidos e a outra mão é colocada por baixo e atrás, com a palma virada 

para cima.  

O teste é administrado ao participante depois deste estar familiarizado com o 

mesmo. A pontuação é obtida pela distância de sobreposição (+) ou a distância 

entre as pontas dos dedos médios (-); registam-se duas medidas e o melhor 

resultado é usado para medir o desempenho. 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 O braço dominante do executor deve encontrar-se acima do mesmo 

ombro; 

 É medida a distância entre os dois dedos médios do executante; 

 O profissional está a aplicar o teste deve ajudar a deslocar as mão de 

forma a alinhar a distância das mesmas; 

 Caso uma mão se sobreponha a outra, o avaliador deve fazer uma 

marca no indicador da mão que está em baixo para posteriormente fazer 

a medição. 

 



FFOORRÇÇAA  DDOOSS  MMEEMMBBRROOSS  IINNFFEERRIIOORREESS  ––  LLEEVVAANNTTAARR  EE  SSEENNTTAARR  

OOBBJJEECCTTIIVVOO::  Avaliar a força e 

resistência dos membros inferiores 

LLOOCCAALL  DDEE  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO::  Ginásio 

 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Cronómetro; cadeira 

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

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  O teste inicia-se com o participante sentado no meio da 

cadeira, com as costas direitas e os pés apoiados no solo e afastados à largura 

dos ombros. Os braços estão cruzados ao nível dos punhos e contra o peito. 

Ao sinal “partida” o participante eleva-se até à extensão máxima (posição 

vertical) e regressa à posição inicial. O participante terá de executar o máximo 

de repetições num intervalo de 30 segundos.  

O teste é administrado ao participante depois deste estar familiarizado com o 

mesmo. A pontuação é obtida pelo número total de execuções correctas 

realizadas, num intervalo de 30 segundos. 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 A posição inicial é sentada; 

 Não há durante o teste ajuda/ apoio das mãos na cadeira; 

 Só é considerada correcta a execução em que há uma extensão 

completa do corpo; 

 As costas do executante não necessitam de ser apoiadas no encosto da 

cadeira; 

 É obrigatório sentar-se e levantar-se completamente; 

 Se o executante se encontrar a meio de uma repetição quando termina o 

tempo do teste essa repetição é válida; 

 Deve haver uma curta fase de experimentação do teste. 

 



FFOORRÇÇAA  DDOOSS  MMEEMMBBRROOSS  SSUUPPEERRIIOORREESS  ––  FFLLEEXXÃÃOO  DDOO  AANNTTEEBBRRAAÇÇOO  

OOBBJJEECCTTIIVVOO::  Avaliar a força e 

resistência dos membros 

superiores 

LLOOCCAALL  DDEE  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO::  Ginásio 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Cronómetro; cadeira 

com encosto (sem braços), halteres 

de mão (2,27 kg para mulheres e 3,63 kg para homens) 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  O participante está sentado no meio da cadeira com as costas 

direitas e os pés bem apoiados no solo e afastados à largura dos ombros. O 

haltere está seguro na mão dominante. O teste inicia-se com o antebraço em 

posição inferior, ao lado da cadeira, perpendicular ao solo. Ao sinal de “partida” 

o participante roda gradualmente a palma da mão para cima enquanto faz a 

flexão do antebraço no sentido completo do movimento, depois regressa à 

posição inicial de extensão. O avaliador deve estar junto do participante do 

lado do braço dominante, colocando os seus dedos no bícipe do 

executante, de modo a estabilizar o antebraço e assegurar que seja 

realizada a extensão completa. O teste é administrado ao participante depois 

deste estar familiarizado com o mesmo. A pontuação é obtida pelo número total 

de flexões correctas realizadas, num intervalo de 30 segundos. 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 O executante deve encontrar-se com as costas direitas e encostadas à 

cadeira; 

 O teste deve ser feito com a mão dominante; 

 Pode haver ajuda por parte do profissional que estiver a aplicar o teste 

no suporte do cotovelo do executante; 

 O braço deve encontrar-se durante todo o trajecto do movimento junto 

ao tronco. 

 



RREESSIISSTTÊÊNNCCIIAA  AAEERRÓÓBBIIAA  ––  AANNDDAARR  SSEEIISS  MMIINNUUTTOOSS  

OOBBJJEECCTTIIVVOO::  Avaliar a resistência 

aeróbia 

OOBBJJEECCTTIIVVOO::  Pista de atletismo 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Cronómetro; fita 

métrica comprida, cones, paus, giz 

e marcador. 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  O teste envolve a medição da distância máxima que pode ser 

caminhada durante 6 minutos ao longo de um percurso de 50 metros, sendo 

marcados segmentos de 5 metros. 

Os participantes caminham continuamente em redor do percurso marcado, 

durante um período de 6 minutos; cada participante tenta percorrer a máxima 

distância possível; dois ou mais participantes devem ser avaliados 

simultaneamente, com tempos de partida diferentes (10s de diferença) para 

evitar que os participantes andem em grupos ou em pares. 

Ao sinal de “partida”, os participantes são instruídos para caminharem o mais 

rápido possível (sem correr) na distância marcada à volta dos cones. Se 

necessário, os participantes podem parar e descansar, retomando depois o 

percurso. No final dos 6 minutos os participantes (em cada 10s) são instruídos 

para pararem (quando o avaliador olhar para eles e disser “parar”). 

O resultado representa o número total de metros caminhados nos 6 minutos. 

Para determinar a distância percorrida, o avaliador ou assistente regista a 

marca mais próxima do local onde o executante parou e acrescenta ao número 

de voltas registadas na ficha. 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 O executante não pode correr; 

 O executante pode parar sempre que necessitar retomando de seguida 

o teste; 

 São contabilizados os metros percorridos. 



 



VVEELLOOCCIIDDAADDEE  //  AAGGIILLIIDDAADDEE  //  EEQQUUIILLÍÍBBRRIIOO  ––  SSEENNTTAADDOO,,  CCAAMMIINNHHAARR  22,,4444MM  EE  

VVOOLLTTAARR  AA  SSEENNTTAARR  

OOBBJJEECCTTIIVVOO::  Avaliar a mobilidade 

física – velocidade, agilidade e 

equilíbrio dinâmico. 

LLOOCCAALL  DDEE  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO::  Ginásio 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO::  Cronómetro; fita 

métrica; cone; cadeira com 

encosto. 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  O participante está inicialmente sentado na cadeira, mãos nas 

coxas e pés totalmente assentes no solo; ao sinal de “partida” eleva-se da 

cadeira, caminha o mais rápido possível à volta do cone e regressa à cadeira. 

O teste é administrado ao participante depois deste estar familiarizado com o 

mesmo; o avaliador deve iniciar o cronómetro ao sinal de “partida”, quer o 

participante tenha ou não iniciado o movimento, e Pará-lo no momento exacto 

em que a pessoa se senta. 

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

momento em que o participante se senta na cadeira; registam-se 2 valores (2 

tentativas) até aos 0,1s e o melhor resultado é utilizado para medir o 

desempenho. 

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO//  ÊÊXXIITTOO::   

 O executante deve iniciar o teste sentado a meio da cadeira com um pé 

um pouco adiantado do outro e com o tronco ligeiramente inclinado para 

a frente; 

 O teste deve ser feito a andar o mais rápido possível; 

 O som de partida é dado pelo profissional com ligação simultânea do 

cronómetro; 

 O teste só termina quando o executante se senta totalmente. 

 



BBAATTEERRIIAA  DDEE  TTEESSTTEESS  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOOSS 

Data de Avaliação:____-____-___Nome:_____________________Nº de participante (____) 

 

 

 

Assinale seguidamente o nível de concordância com as afirmações seguintes. Para tal utilize a 

seguinte escala de valor: 

1- Discordo Plenamente 

2- Discordo 

3- Nem concordo nem discordo 

4- Concordo 

5- Concordo Plenamente 

 1 2 3 4 5 

1. Globalmente, estou satisfeito(a) comigo próprio(a)      

2. Por vezes penso que não sou bom/ boa em nada      

3. Sinto que tenho algumas qualidades      

4. Sou capaz de fazer as coisas tão bem como a maioria das pessoas      

5. Sinto que não tenho muito de que me orgulhar      

6. Por vezes sinto-me, de facto, um(a) inútil      

7. Sinto-me uma pessoa de valor, pelo menos tanto quanto a generalidade das pessoas      

8. Gostaria de ter mais respeito por mim próprio(a)      

9. Bem vistas as coisas, inclino-me a sentir que sou um(a) falhado(a)      

10. Adopto uma atitude positiva para comigo      

 

 

 

 

Assinale o nível de concordância com as afirmações seguintes. Para tal utilize a seguinte 

escala de valor: 

1- Discordo Plenamente 

2- Discordo 

3- Nem concordo nem discordo 

4- Concordo 

5- Concordo Plenamente 

Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto 

Instituto Politécnico da Guarda 

Laboratório de Desporto e Promoção da Atividade Física 

Dimensão: Auto-estima 

Versão: Santos, P.J. & Maia, J. (2003). Análise factorial confirmatória e validação preliminar de uma 

versão portuguesa da Escala de Auto-Estima de Rosenberg. Psicologia: Teoria, Investigação e 

Prática, 2, 253-268 

Dimensão: Crescimento Pessoal 

Versão: Versão Portuguesa de Novo et al. (1997), do questionário desenvolvido por Ryff (1989b) – 

EBEP: Escalas de Bem-Estar Psicológico (SPWB: Scales of Psychological Wll-Being). Os 8 itens 

foram seleccionados de acordo com as recomendações de Van Dierendonck (2005). 

 



 1 2 3 4 5 

Item 3. Não estou interessado(a) em actividades que alarguem os meus horizontes      

Item 21. Não quero tentar novas formas de fazer as coisas; a minha vida está bem tal como 

está 

     

Item 33. Quando penso em mim, vejo que realmente não tenho melhorado muito como 

pessoa ao longo dos anos 

     

Item 51. Sinto que, ao longo do tempo, me tenho desenvolvido bastante como pessoa       

Item 57. Não gosto de estar em situações novas que exijam que mude o meu modo habitual 

de fazer as coisas 

     

Item 63. Para mim, a vida tem sido um processo contínuo de aprendizagem, mudança e 

crescimento 

     

Item 75. Há muito tempo que desisti de fazer grandes alterações ou melhoramentos na 

minha vida 

     

Item 81. É bem verdade o ditado popular que diz “Burro velho não aprende línguas”      

 

 

 

 

Assinale o nível de concordância com as afirmações seguintes. Para tal utilize a seguinte 

escala de valor: 

1- Discordo Plenamente 

2- Discordo 

3- Nem concordo nem discordo 

4- Concordo 

5- Concordo Plenamente 

 

 

 

 

Obrigado pela Colaboração! 

 1 2 3 4 5 

1. Em muitos aspectos, a minha vida aproxima-se dos meus ideais      

2. As minhas condições de vida são excelentes      

3. Estou satisfeito com a minha vida      

4. Até agora, consegui obter aquilo que era importante na vida      

5. Se pudesse viver a minha vida de novo, não alteraria praticamente nada      

Dimensão: Satisfação com a vida 

Versão: Desenvolvido por Diener et al.(1985), traduzido e adaptado por Neto (1993) para a 

população portuguesa. 

 


	Binder1.pdf
	1
	2
	3
	4
	4a
	5
	Ficha - Composição Corporal
	Ficha - Flexibilidade MI
	Ficha - Flexibilidade MS
	Ficha - Força MI
	Ficha - Força MS
	Ficha - Resistência aeróbia
	Ficha - Velocidade, Agilidade

	6


