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RESUMO 
O envelhecimento demográfico constitui um dos maiores desafios da Europa, balizando as 

medidas, que adoptadas no presente, irão moldar as expectativas do futuro. A Organização 

Mundial de Saúde tem vindo a desempenhar um papel crucial, ao definir as linhas de acção, 

ao incrementar a partilha de conhecimentos e recursos e ao apoiar a operacionalização de 

medidas, que ajudem a construir uma sociedade inclusiva, em que todos participem e em 

que todos contem, possibilitando envelhecer com dignidade. Os programas de actividade 

física para idosos assumiram um papel de destaque, no âmbito das iniciativas para a 

promoção da qualidade de vida desta população. O objectivo geral deste estudo é 

Construir, aplicar e avaliar a eficácia do Programa SETE com vista ao desenvolvimento da 

aptidão física e qualidade de vida dos idosos. Tendo como objectivos específicos: Melhorar 

ou manter as capacidades motoras dos participantes do Programa SETE; Melhorar a qualidade 

de vida dos idosos após a frequência no Programa SETE; Verificar se os idosos ficaram 

satisfeitos com a frequência no Programa SETE. A investigação apresenta um desenho de 

dois grupos, o Experimental onde se aplicou o Programa SETE e o de Controlo, no qual 

foram usados programas de actividade física que denominamos como Tradicionais. Os 

instrumentos aplicados foram a Bateria de Aptidão Física Funcional de Rikli e Jones, 

validada para a população por Batista e Sardinha (2005), a MOS SF-36 (Ferreira, 2000), o 

Questionário de Satisfação com o Programa de Actividade física e Grupo de Debate. A 

metodologia baseou-se na aplicação do Programa SETE a idosos entre os 65 e 74 anos de 

idade, durante 28 semanas, na avaliação teste-reteste (pré teste e pós teste) e na análise 

intra e entre grupos. Concluímos que todos os idosos participantes do Programa SETE 

mantiveram ou melhoraram, todas as capacidades motoras avaliadas: força, flexibilidade, 

agilidade, equilíbrio dinâmico e resistência aeróbia. Relativamente à qualidade de vida, 

comparando a média dos resultados obtidos no início e no fim da época, verificou-se uma 

melhoria em todas as dimensões avaliadas, com diferenças estatisticamente significativas 

nas dimensões Função Física, Desempenho Físico, Dor Física, Saúde Geral, Função Social e 

Saúde Mental. Verificámos que 98% dos participantes ficaram satisfeitos com a frequência 

no Programa SETE. No que respeita ao objectivo geral consideramos que foi alcançado, na 

medida em que conseguimos construir um programa de actividade física, utilizando 

metodologias específicas para o trabalho com esta população mostrando-se, no final, eficaz 

para o desenvolvimento da aptidão física e qualidade de vida dos idosos estudados. 

Palavras chave: idosos; programa de actividade física, aptidão física, qualidade de vida 
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ABSTRACT 

Ageing is currently one of the most challenging issues across Europe, carving, today, the 

measures to be taken and that will shape the expectations in the coming future. The WHO 

has been playing a key role by presenting guidelines and plans of action, implementing and 

sharing knowledge and resources and supporting the necessary steps that will help building 

an inclusive society in which everyone matters and is allowed to participating, in order to 

age with dignity. Physical activity programs targeted at the elderly have reached a high 

degree of importance in promoting life quality among this population. 

The main goal of the present investigation is to Devise, apply and assess the SETE Program, 

aimed at developing physical fitness e life quality in the elderly population. There is also a 

subset of specific goals such as: Improve or maintain the SETE Program participants’ current 

motor skills; Improve life quality of the elderly upon completion of the SETE Program; Assess 

the participants’ degree of satisfaction towards the SETE Program. The investigation was 

conducted on an experimental group that was subjected to the SETE Program and a control 

group, which performed typical/traditional physical activities.  The Rikli & Jones, Senior 

Fitness Test, validated by Batista e Sardinha (2005), MOS SF-36 (Ferreira, 2000), the Physical 

Activity Program Satisfaction Questionnaire and Group Debating were used as instruments.  

SETE Program was administered to elderly people between 65 to 74 years old, for 28 

weeks, and subjects were assessed pre and post-test and intra and inter-groups. We 

concluded that all participants in the SETE Program maintained or improved all motor skills: 

strength, flexibility, agility, dynamic balance and aerobic fitness. There was also an 

improvement in all life quality assessed dimensions at the end of the program, with 

significant differences in the Physical Function, Physical Performance, Physical Pain, General 

Health, Social Function and Mental Health. The degree of satisfaction reached 98% of all 

SETE Program participants. We can say that our primary goal was achieved, since we were 

able to build up a physical activity program, using specific methodologies targeted at this 

population that, in the end, proved its efficacy in developing physical fitness and quality of 

life in the subjects enrolled in the program. 

 

keywords: elderly; physical activity program, physical fitness, quality of life 
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RESUMEN EN CASTELLANO  

Introducción 
 
El abandono gradual de una perspectiva dicotómica, que situaba el envejecimiento 

en oposición al desarrollo, y a la adopción de un paradigma más positivo y menos 

discriminatorio de la vejez, que plantea el envejecimiento en tanto que proceso que 

acompaña al individuo a lo largo de la vida, ha encuadrado un abordaje más 

centrado en la promoción de la salud y de la Calidad de Vida y menos centrada en la 

enfermedad, en la incapacidad y en la fragilidad, asociadas al envejecimiento. 

Además de la evolución del concepto, se ha comprobado un ineludible 

envejecimiento demográfico, de gran impacto en los países Europeos, previéndose 

por ejemplo, que en 2050, los Mayores de países como Portugal, España, Italia o 

Grecia, puedan representar más del 30% de la población. Este hecho constituye el 

mayor desafío de Europa y baliza las medidas que se toman en los días de hoy y que 

moldearán las expectativas futuras. En este sentido, la Organización Mundial de la 

Salud desempeña un papel crucial, al definir las líneas de actuación, al incrementar 

el intercambio de conocimientos y recursos y al apoyar la implementación de 

medidas, que permitan construir una sociedad inclusiva, en la que todos participen y 

en la que todos cuenten, para que se pueda envejecer con dignidad. El modelo del 

envejecimiento activo permite añadir un nuevo valor al concepto activo. Éste no sólo 

refiere a la participación en el contingente de trabajo o al hecho de ser físicamente 

activo sino también, principalmente, apela a la participación social, cultural, 

espiritual y cívica del individuo mayor en la comunidad a la que pertenece. 

 

El estudio pretende comprobar las ventajas de la aplicación del Programa SETE, cuyo 

objetivo es promover un envejecimiento activo, incrementando pensamientos y 

emociones positivos, una mejor aptitud física funcional y una mejor calidad de vida, 

mediante una intervención eficaz, fundamentada y direccionada. Así, este trabajo 

insiste en la necesidad de aplicar didácticas y parámetros específicos de trabajo en 

el área de la actividad física para este grupo de edad, de fundamentar las 

condiciones de aplicación de los programas de actividad física y de repensar la 

estructuración de los modelos de intervención de los técnicos participantes, de 
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forma a asegurar la realización de buenas prácticas. El objetivo general de nuestro 

estudio es construir, aplicar y evaluar la eficacia del Programa SETE para el desarrollo 

de la aptitud física y calidad de vida de las personas mayores. 

 

PARTE I – FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Capítulo I – ENVEJECIMIENTO  
 
1. Envejecimiento Funcional  

El envejecimiento es un fenómeno que ofrece distintas perspectivas: cronológica, 

biológica, fisiológica, social y psicológica. Abordaremos cada una de ellas, 

verificando de qué manera afectan al individuo. El paso a la etapa de la jubilación 

implica varios cambios en el día a día de la persona mayor: el sedentarismo junto a 

los procesos biológicos del envejecimiento conducen a la disminución progresiva de 

las capacidades motoras, lo que a veces dificulta la realización de las actividades de 

la vida diaria de forma independiente. Sin embargo, no solo la parte física sufre 

alteraciones con el envejecimiento. También son significativas las variaciones de 

índole psicológica y cognitiva, que pueden poner en entredicho la autonomía del 

individuo. El ciclo de la vida del ser humano puede estructurase en tres etapas 

fundamentales: crecimiento, madurez y vejez. Según varios autores, se considera 

mayor un individuo con 65 o más de 65 años de edad (OMS, 1999; Shephard, 2003; 

Imaginário, 2004; Spirduso, 2005). 

1.1. Alteraciones Fisiológicas 

El envejecimiento fisiológico no evoluciona a un ritmo uniforme en todas las 

funciones, sistemas y órganos. El Sistema nervioso puede considerarse como uno de 

los sistemas más vulnerables a las alteraciones del envejecimiento. Los Sistemas 

sensoriales y las operaciones perceptivas son mucho más sensibles al 

envejecimiento, verificándose una disminución de su rendimiento con el paso del 

tiempo. Este é um factor crítico por duas razões: (1) a informação quer interna quer 

externa ao corpo, é recolhida de forma menos precisa, e (2) as bases para a tomada de 

decisão são por vezes insuficientes, levando à produção de respostas menos ajustadas, 

senão totalmente incorrectas (Barreiros, 2006: 92). En lo que se refiere al Sistema 

cardiovascular, una de las alteraciones más expresivas que se produce con el 



 

xvi 

envejecimiento es la disminución de la frecuencia cardíaca máxima. Se estima que 

esta reducción corresponde a 1 latido por minuto/año a medida que se envejece. Las 

alteraciones sufridas con el envejecimiento y sin la presencia de enfermedad 

cardíaca, disminuyen la reserva funcional cardiovascular, contribuyendo a la 

disminución del VO2 máx. (Silva, 2006). Respecto al Sistema respiratorio, los 

cambios que se producen en el proceso de envejecimiento están marcadas por una 

creciente rigidez de la pared torácica y una pérdida de elasticidad en el tejido 

pulmonar, lo que provoca una pérdida de la capacidad vital y un aumento del 

volumen residual (Silva, 2006; Mannes, 2009; Silva, 2009). En el Sistema óseo, se 

detecta la reducción de la espesura del hueso, tanto el esponjoso como el compacto 

y la disminución de la reabsorción interna ósea y de la mineralización ósea, 

esencialmente calcio y fósforo. La osteoporosis es una de las consecuencias de los 

efectos señalados anteriormente (Coutier, Camus & Sarkar, 1990; Meirelles, 2000; 

Carvalho, 2002; Pont Gueis, 2003; Sherphard, 2003). En el Sistema articular, se 

observa la degeneración del cartílago articular y de la cápsula articular, así como la 

disminución del líquido sinovial. Se piensa que la degeneración articular se debe 

principalmente a factores hereditarios, desordenes metabólicos y a enfermedades 

que originan una inflamación aguda de las articulaciones. Las lesiones pueden ser 

causadas por sobreesfuerzos y la frecuente repetición de éstos. La obesidad es otro 

de los factores que puede aumentar el riesgo de problemas articulares, en 

particular, en los miembros inferiores (Coutier et al., 1990; Carvalho, 2002; 

Shephard, 2003). Las grandes alteraciones del Sistema muscular se producen entre 

los 50 y los 80 años y se manifiestan con una pérdida rápida de la masa muscular, 

cerca de 40%, lo que explica que, cuando llega a los 80 años, el individuo ya ha 

perdido la mitad de su masa muscular total. Según Fragoso y Vieira (2006: 75), […] a 

sarcopénia pode ser definada como a perda involutária de massa muscular e 

consequentemente redução da força muscular, provocando una disminución del 

equilibrio, de la resistencia, de la agilidad y de la flexibilidad. La estructura y la 

composición corporal también sufren cambios con el envejecimiento. En lo que se 

refiere al peso (masa corporal), existe una tendencia para su reducción después de 

los 60/65 años, aunque conviene señalar patrones distintos en función del sexo del 
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individuo (15% en las mujeres y de 5% en los hombres) (Carvalho, 2002; Meirelles, 

2000; Filho, 2002; Fragoso & Vieira, 2006). 

1.2. Alteraciones Sociales y Psicológicas 

El proceso de envejecimiento abre nuevas posibilidades, aunque también le 

acompaña un conjunto de desafíos y cambios a nivel físico, emocional, económico y 

material que no siempre son fáciles de encarar. Para Martins, Gomes e Sobral 

(2002), las principales preocupaciones de las personas mayores son las de mantener 

su independencia, poder continuar a tomar su propias decisiones en libertad y 

continuar a tener una participación social activa. Por su parte, Pont Gueis (2003) 

distingue tres etapas en la adaptación de las personas mayores a la nueva situación 

(la jubilación). La primera está dominada por sentimientos de angustia, frustración y 

ansiedad. La segunda se caracteriza por la búsqueda ansiosa de un nuevo papel 

social. La tercera corresponde a la estabilización del nuevo papel social encontrado. 

Algunos de los factores que afectan estas etapas son el estado de su salud mental, 

la autonomía económica, la integración social y la amplitud del abanico de intereses. 

Con todo, ya verificamos que el envejecimiento es un proceso individual y que, por 

ello, pueden existir enormes disparidades, en particular, en lo que toca a los 

recursos económicos, al acceso a la asistencia sanitaria y, muchas veces también, en 

lo se refiere al apoyo emocional. Estas diferencias intervienen bastante en la 

autonomía y calidad de vida de los Mayores.  

La pérdida de la función y del estatus social está relacionada con el estereotipo de 

que ser mayor es no ser activo, productivo, importante y no vivir con su tiempo, al 

contrario de los que sucede en otras sociedades, en las que la edad es marca de 

sabiduría y en las que la persona mayor surge como una figura importante en la 

toma de decisión de la comunidad próxima. A pessoa idosa tanto é alvo de 

consideração como é rejeitada (Genon, 2009: 254), dependiendo de la sociedad en 

que está inserida. La entrada en la jubilación implica asimismo la reducción de las 

rutinas y, consiguientemente, un sedentarismo mayor. Además, se observa una 

disminución de las redes sociales y un previsible aislamiento, que nace de la pérdida 

de los compañeros de trabajo y de los amigos, de la disminución de las relaciones 

parentales, asociadas a menudo a la pérdida del propio cónyuge. (Meirelles, 2000; 



 

xviii 

Genon, 2009) El aislamiento social se interpreta como un factor de riesgo para la 

morbimortalidad.  

 

2. Envejecimiento Demográfico  

2.1. Aspectos Generales  

En el contexto mundial, la población mayor de 65 años no se reparte de manera 

uniforme. El envejecimiento de las poblaciones, sin lugar a duda, está relacionada 

con un índice de desarrollo socioeconómico elevado, al que se asocia la existencia 

de directrices, prioridades y preocupaciones con la salud y la Calidad de Vida de los 

ciudadanos. En estos países, se verifica un gran desequilibrio entre la población 

activa y la población dependiente (jóvenes y personas mayores), cargas 

considerables con la asistencia sanitaria y social y dificultad en renovar las 

generaciones. Las regiones más envejecidas son Europa, Norteamérica y Japón. 

Según las previsiones de Eurostat, hasta 2060, se prevé que el número de 

nacimientos en Europa se reduzca progresivamente, mientras que, seguirá 

aumentando el número de defunciones. La reducción de la tasas de natalidad será la 

principal causa del envejecimiento de Europa (Ministerio de Sanidad, Política Social 

e Igualdad - MSPSI, 2011). 

2.2. Aspectos Específicos en Portugal 

El crecimiento poblacional verificado en Portugal a partir de los años noventa, que 

resultó de los flujos de entrada en el país, tanto de inmigrantes con nacionalidad 

extranjera, como de portugueses de regreso, se ha ralentizado desde 2003, lo que 

se traduce, a finales de 2010, en una tasa negativa de crecimiento efectivo de -0,01%. 

Esta tasa es el resultado de la contribución negativa de la tasa de crecimiento 

natural (-0,04%) y de la contribución positiva de la tasa migratoria (+0,03%). En 

Portugal, hace más de 25 años que el Índice Sintético de Fecundidad (ISF – media de 

hijos nacidos vivos por mujer en edad fértil) no alcanza el valor mínimo de 2,1, valor 

que permite la sustitución de las generaciones (INE, 2012). 

 

3. Envejecimiento Social 

El envejecimiento demográfico de la sociedad portuguesa ha quebrado la confianza 

solidaria entre las generaciones, pues, en 2010, Portugal solo podía contar con 
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menos de 2 trabajadores activos por pensionista, valor que representa la mitad de lo 

verificado a mediados de los años 70 (Rosa & Chitas, 2010; Rosa, 2012). Los que 

pagan ya no aceptan soportar cargas financieras más elevadas, y los que reciben, no 

comprenden por qué las retenciones de una vida no se traducen en la pensión 

esperada. La sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social parece 

seriamente amenazada. Estos datos hacen que debamos plantear una serie de 

preguntas, de cariz esencialmente transversal, que tienen que ver tanto con las 

opciones macrosociales, como con las dinámicas familiares. Las respuestas que 

encontremos permitirán celebrar o no el triunfo de la longevidad, venciendo el 

desafío social del envejecimiento poblacional. 

3.1. Construcciones Sociales sobre el envejecimiento 

En nuestra sociedad contemporánea, el valor estructurador de la clasificación de los 

individuos por cajones de edad, a cada grupo le corresponde un comportamiento 

determinado (ser estudiante, ser trabajador, ser pensionista, etc.), revela la 

percepción que tenemos del ciclo de vida y del valor que atribuimos al trabajo, que 

inevitablemente conduce a una desvalorización social de las personas mayores, 

porque son improductivos y no contribuyen a la comunidad. [...] uma percentagem 

considerável dos portugueses vê os gastos com as pessoas idosas como uma ameaça 

para o denvolvimento económico del país (Marques, 2011: 45). Resulta determinante 

el reconocimiento del papel social de la persona mayor, que se puede llevar a cabo 

valorizando su contribución en el tejido social, bien con su familia, bien con su 

comunidad, permitiendo la creación de un lugar seguro y solicitando su participación 

en las dinámicas comunitarias. 

3.2. Envejecimiento y Sistemas de Protección Social 

En Portugal, en los últimos años, el aumento del número de personas con pensión 

de la Seguridad Social (de vejez, invalidez o sobrevivencia) ha sido significativo. El 

número total de pensionistas se acerca a los 3 millones y medio de individuos, lo que 

amenaza el equilibrio necesario entre aquellos que financian las pensiones y 

aquellos que las cobran. En las dos últimas décadas, Portugal se ha aproximado a la 

media europea en gasto social, destinando un 16,1% del PIB a gastos en Seguridad y 

Acción Social, de los que 68% se dedican a prestaciones sociales (Rosa, 2012). Por 

desgracia, la economía no ha podido acompañar el avance del Estado en la gestión 
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de los riesgos sociales y la reforma de los Sistemas de Protección Social en Portugal 

resulta hoy inevitable, si se quiere garantizar su sostenibilidad.  

3.3. Apoyo Familiar e institucional a la Persona Mayor 

Las estructuras y las dinámicas familiares han cambiado radicalmente en las últimas 

décadas, caracterizándose por un conjunto complejo de variables. El aumento de la 

proporción de familias reconstruidas, lo que plantea que no siempre existan lazos 

de proximidad emocional; las dimensiones de las viviendas urbanas que se han ido 

reduciendo; la escasez de recursos económicos; la prioridad dada a la educación de 

los descendientes en detrimento del apoyo a los familiares más mayores; la 

desfragmentación familiar asociada al divorcio; la disminución de la tasa de 

natalidad; la redefinición de los papeles propios de cada género, lo que implica, por 

ejemplo, que las mujeres den prioridad a su trayectoria profesional, y el 

distanciamiento geográfico entre generaciones, explican el menor grado de 

compromiso de los familiares en relación con sus mayores. 

 

4. Envejecimiento Activo 

El paradigma del envejecimiento Activo (EA), lanzado por la OMS en 2002, insiste en 

una vivencia de la vejez independiente, en particular, en el aspecto económico y 

profesional (se recomienda que la persona mayor cambie de profesión o que inicie 

una nueva colaboración en su área laboral), así como en una intervención directa en 

la comunidad en la que está inserida la persona mayor, con una visibilidad que le 

otorgue un voto de utilidad social. En aquella conferencia, se determina que las 

iniciativas que incentivan un EA deben asentarse en el reconocimiento de los 

derechos, necesidades, preferencias y aptitudes de las personas mayores, 

integrando una perspectiva de trayectoria de vida, que favorezca y mejore las 

opciones saludables y las experiencias de participación en la vida social, en acorde 

con una perspectiva humana, humanista, de voluntariado o de espirito 

emprendedor (OMS, 2002; MSPSI, 2011). 

4.1. Políticas Públicas para el envejecimiento Activo 

Envejecer de forma activa se construye como un recorrido que va desde la 

responsabilidad individual hasta la responsabilidad colectiva. Permanecer activo a lo 

largo de la vida es, obviamente, una opción individual en tanto que estrategia de 
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envejecimiento saludable y positivo. Con todo, este tipo de decisión individual 

requiere un suporte y una contextualización colectiva, que permitan e estimulen su 

concretización. El envejecimiento activo abarca, simultáneamente, una aptitud 

personal de optimismo, iniciativas individuales de participación y autonomía por 

parte de quien envejece, pero además políticas, medidas y programas de la red 

social, que impulsen las dinámicas individuales, creando ambientes amistosos y de 

apoyo, enmarcando contextos de dignidad y de realización personal y favoreciendo 

actividades intergeneracionales.  

4.2. Programas para la Promoción del Envejecimiento Activo 

Estos son algunos de los programas europeos que aplican las directrices del EA: el 

Proyecto Ciudades Amigas de las personas Mayores; el Proyecto Help Age 

International; el Proyecto MATES – Main streaming Intergenerational Solidarity; el 

Proyecto TIO (Tercera Edad Online); la asociación RUTIS (Rede Universedades da 

Terceira Edad); el Programa Nacional para la Salud de las Personas Mayores y el 

Programa de Apoyo Integrado a Personas Mayores.  

 

Capítulo II – ACTIVIDAD FÍSICA y CALIDAD DE VIDA PARA PERSONAS MAYORES 

1. Actividad Física 

A menudo, se suelen confundir los conceptos de actividad física y de ejercicio. La 

OMS considera desde 1997 que la […] actividad física abarca todos los movimientos 

de la vida diaria, incluyendo el trabajo, el ocio, el ejercicio y las actividades deportivas. 

Para el American College of Sports Medicine (2007: 3) a actividade física inlcui todos os 

movimentos da vida diária, incluindo trabalho, laze, exercício e actividades deportivas. 

De este modo, el concepto de actividad física (AF) no se circunscribe solo al 

ejercicio, sino que implica la existencia de una estructuración y planificación de esa 

actividad con el objetivo de mejorar la condición física. Así pues, se trata de un 

concepto más amplio, que engloba un extenso abanico de actividades, que va de las 

denominadas actividades utilitarias o informales, como andar, subir y bajar 

escaleras, la jardinería, la horticultura, el baile, los juegos tradicionales, los paseos 

por la naturaleza, las sesiones de marcha o caminata en pistas de atletismo o por 

recorridos urbanos y las profesiones más activas, a las actividades deportivas 

propiamente dichas. Considerando que la condición física del individuo mayor se 
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verifica, por su capacidad en continuar a realizar las tareas del día a día, de forma 

activa y sin ayuda de los demás, Rikli y Jones, (2008: 2) definen la aptitud física 

funcional como la capacidade física de realizar as actividades normais da vida diária de 

forma segura e independente, sem fadiga injustificada. La evaluación de la aptitud 

física de las personas mayores tiene que preceder y acompañar la implementación 

de cualquier programa de actividad física. 

1.1. Beneficios de la Actividad Física para las Personas mayores 

La aptitud física del individuo mayor se comprueba por su capacidad en continuar a 

realizar las tareas del día a día, de forma activa e independiente. Como observa 

Nunes (2006), la práctica regular de ejercicio, en particular el ejercicio aeróbico, 

reduce la sensación de cansancio, mejorando el funcionamiento cardiorrespiratorio, 

lo que permite la realización de las tareas con menor esfuerzo. La persona mayor 

tendrá que practicar regularmente actividad física, adaptada a sus gustos y 

adecuada a sus capacidades, a fin de mejorar la aptitud física funcional, 

promoviendo la independencia, maximizando la relación social y la autonomía. Los 

especialistas reconocen que la actividad física regular minimiza los efectos del 

envejecimiento y que tiene un papel importante en la prevención de patologías. Así 

mismo, como afirman varios autores, la actividad física aporta beneficios 

psicológicos, sociales, fisiológicos y funcionales. 

1.2. Estudios relacionados con la Aptitud Física y las Capacidades Motoras 

En la década de los noventa, parecía evidente que la longevidad estaba influenciada 

por el ejercicio, destacándose la importancia otorgada a los estilos de vida y a las 

opciones individuales, que deben privilegiar hábitos de vida saludables y activos. 

Numerosos estudios han abordado la cuestión de la influencia de la actividad física 

en el desarrollo de determinadas componentes de la aptitud física, avanzado las 

líneas orientadoras hacia la prescripción del ejercicio. De este modo, se pueden 

encontrar resultados positivos en lo que toca al índice de masa corporal, al 

equilibrio, a la agilidad, a la flexibilidad, a la fuerza de los miembros inferiores y 

superiores, al VO2 máx., a la resistencia abdominal y al aumento de la movilidad 

articular. La recuperación de estos parámetros funcionales permitiría a la persona 

mayor realizar sin grandes dificultades las tareas diarias, interiorizando una imagen 
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de eficacia y confianza (Carvalho, 2002; Teixeira, 2005; Sardinha, 2006; Machado, 

2008; Vallejo, Ferrer & Fancello, 2010). 

2. Programas de Actividad Física para Personas mayores 

Tal y como se pudo verificar en el punto anterior, la práctica de la actividad física es 

beneficiosa en lo que atañe al envejecimiento, por lo que resulta determinante 

conocer las alteraciones del proceso de envejecimiento, las limitaciones, las 

necesidades y las motivaciones de este grupo de edad, para que los técnicos junto a 

las entidades públicas y privadas puedan cada vez más y de una manera más eficaz, 

proponer actividades y programas que proporcionen un estilo de vida activo.  

2.1. Directrices para los Programas de Actividad Física 

Es fundamental que la elaboración y la puesta en marcha de este tipo de programas 

se rija por parámetros de calidad y de rigor. Tal y como observa Varregoso (2004: 

142) o conceito de programa é usado face a um enunciado simples de linhas 

programáticas e objectivos gerais. […], usamos um conceito mais alargado que 

coincide com o enunciado de um plano de trabalho que contem a indicação de um 

conjunto de procedimentos metodológicos com vista à sua aplicação didáctica . Los 

objetivos del programa tienen que ser definidos de forma clara y comunicados a las 

personas mayores insistiendo en lo beneficioso que resultan para la realización de 

sus actividades diarias. Las personas mayores tienen que conocer sus progresos y se 

les deberá entregar documentos de registro con esas indicaciones. Las tareas, los 

ejercicios o, más generalmente, los contenidos de las sesiones, tienen que 

delimitarse con rigor, considerando los principios de la prescripción, las 

características de la salud y la aptitud de los participantes, para poder convertirse en 

medios para alcanzar los objetivos, manteniendo la cohesión del grupo y un buen 

ambiente de trabajo. La metodología que se adopte tendrá que adecuarse al perfil 

de la población destinataria, dado que las personas mayores poseen características 

específicas. Con todo, el técnico deberá demostrar un mínimo flexibilidad a fin de 

utilizar para cada grupo una forma diferenciada de trabajo durante la aplicación de 

un determinado programa. El técnico que propone el programa tendrá que poseer 

conocimientos en el área del envejecimiento, de la prescripción para personas 

mayores y de la relación y gestión de grupos. Además, deberá demostrar la 

flexibilidad y la creatividad que le permitan escoger la mejor opción entre todas 
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aquellas que se presenten, conciliando las características individuales, el perfil del 

grupo, los objetivos y los contenidos. Para elaborar un buen programa, se tendrán 

que considerar tres aspectos: 1 – seguir las líneas orientadoras, que consignan 

recomendaciones básicas para las pruebas y la prescripción de los ejercicios, y que 

el técnico deberá seguir para la elaboración un programa de ejercicios con personas 

mayores seguro y efectivo; 2 – presentar propuestas de ejercicios que puedan 

ayudar al técnico a satisfacer las necesidades y los intereses de las personas 

mayores; 3 - suministrar la documentación sobre lo que se considera una práctica 

segura y señalar ejercicios recomendados por especialistas de este campo (Norman, 

1995; Jones & Rose, 2005; ACSM, 2007; Rikli & Jones, 2008). El autor del programa 

también tendrá que indicar los materiales, planificar modalidades de 

automonitorización, elaborar fichas de registro y control de las evoluciones de las 

personas mayores y anticipar momentos e instrumentos de evaluación del propio 

programa. Para Norman (1995) y Pont Gueis (2003), el programa de actividad física 

para personas mayores deben incluir dos tipos de actividades: las actividades 

periódicas (clases semanales) y las actividades puntuales (sesión abuelos y nietos, 

paseos, etc.). 

2.1.1. Principios de la Prescripción de la Actividad Física 

La prescripción del ejercicio físico es el proceso mediante el cual se recomienda a un 

individuo un régimen o un programa de actividad física sistematizado. Desde la 

perspectiva de la ACSN (2007: 103), as prescrições do exercício têm por finalizade 

aprimorar a aptidão física, promover a saúde por reducir os factores de risco para as 

doenças cronárias e garantir a segurança durante a participação nos exercícios, 

teniendo en cuenta los intereses individuales, las necesidades de cada individuo y su 

estado de salud y aptitud física. Un programa de ejercicio físico es un conjunto 

ordenado y sistematizado de recomendaciones, considerando los cinco 

componentes esenciales de la prescripción: el tipo de modalidad o actividad, la 

intensidad, la duración, la frecuencia y la progresión de la actividad física, sin olvidar 

las pausas y otras consideraciones adicionales (ACMS, 2007). El tipo de actividad o 

modalidad que tiene que realizar la persona mayor, según Nunes (2006) y Wilmore 

y Costill (2006), respetará necesariamente su motivación, dado que la motivación es 

el factor que determina el éxito del programa. Así, se recomienda consultar al grupo 
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y entender qué tipo de ejercicios o actividades les gustaría realizar. En este sentido, 

conviene realizar un estudio piloto del programa antes de concretarlo 

definitivamente. La intensidad, desde la perspectiva de los autores anteriormente 

citados, es uno de los parámetros más importantes del ejercicio y el que más cuesta 

determinar. La intensidad de los ejercicios y de las actividades debe ser lo 

suficientemente elevada para poder introducir alteraciones fisiológicas 

significativas, si bien, al mismo tiempo, haya que evitar el riesgo de lesión. La 

intensidad se planificará, pero también tendrá que ser dirigida y monitorizada por el 

profesor durante cada clase. La duración puede variar bastante. Se consideran, por 

lo general, tres tipos de clase en función de la duración: la corta (10 minutos), ideal 

para las personas mayores sedentarias que inician la práctica de AF; la media (30-60 

minutos), que se recomienda a personas mayores con un aptitud física regular y, por 

último, la de larga duración (superior a 60 min) que no conviene a este grupo de 

edad (Nunes, 2006; Wilmore y Costill, 2006). Para los autores citados, la frecuencia 

ideal es 3 o 4 veces por semana, con 24 horas de descanso entre cada sesión, para la 

recuperación orgánica. Este número de sesiones y de pausas es esencial para 

optimizar la salud de la persona mayor. La progresión del programa para personas 

mayores será obligatoriamente lenta, de modo a permitir una adaptación gradual. 

En palabras de Powers y Howley (2000: 290), o ênfase em qualquer programa de 

exercício relacionado à saúde é de que fazer menos é melhor do que fazer demais, es 

fundamental comenzar despacio y con actividades que puedan realizar fácilmente y 

progresar, poco a poco, con actividades más complejas.  

2.1.2. Perfil del Técnico de Actividad Física para Personas mayores  

El papel de los técnicos y de los profesores es extremadamente importante, pues 

son los responsables de poner en práctica los principios y las orientaciones del 

programa. Son los que garantizan el éxito o el fracaso de cada una de las 

actividades. La formación del profesor tiene que ser muy específica. De las palabras 

de Jones y Rose (2005: 138) teaching a group of older adults is generally more 

challenging a wide range of abilities and medical concerns […], se deduce que el perfil 

del profesor es fundamental para el éxito de los programas. 
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2.2. Programas de Incentivo a la Práctica de Actividad Física para Personas 

mayores 

La inactividad y el sedentarismo siguen marcando el día a día de los mayores de 65 

años, Faria-Júnior (2001) observó que en Portugal el porcentaje de personas 

mayores que no practicaban ninguna actividad física era de 72%. De los 28% que 

practicaban actividad física de forma regular, 9% practicaba natación y 7% caminaba. 

Este autor destaca la importancia que tiene la actividad física no formal en la 

transformación de los estilos de vida de las personas mayores, contribuyendo de 

forma decisiva para que estén más activos y más motivados y aumentando la 

probabilidad de que se apunten a programas formales de actividad física. La 

inversión pública en la Promoción de la práctica de la actividad física resulta 

bastante rentable, ya que […] por cada euro investido em programas de promoção 

de saúde envolvendo a actividade fisíca, verifica-se uma redução de 3,4 euros com os 

cuidados de saúde (Instituto del Deporte de Portugal, 2004: 3). En los programas de 

incentivo a la práctica de la actividad física, se insiste en la capacidad de la propia 

actividad física de modificar hábitos de vida sedentarios, tan generalizados entre las 

personas mayores, lo que permite retrasar la aparición de enfermedades crónicas y 

mantener, por más tiempo, la capacidad de estas personas de llevar a cabo las 

tareas de la vida diaria de forma independiente.  

 

3. Calidad de Vida 

El concepto de Calidad de Vida (CV), según hemos podido comprobar, no siempre se 

entiende de manera consensual, si bien los autores consultados lo distingan siempre 

como algo positivo y estimable. La Calidad de Vida abarca numerosas dimensiones, 

con origen en diversas áreas: estatus socioeconómico, participación social, 

medioambiente, nutrición, salud, ocio, características de personalidad, educación, 

felicidad, afecto, bienestar, etc. Este engloba referencias de valor, bien individuales, 

bien socioculturales y, además de traducir una jerarquización de necesidades 

objetivas, presenta también una sensación subjetiva de satisfacción. A pesar de que 

la CV abrace las dimensiones física, social, psicológica y ambiental, el carácter 

multidimensional del constructo nos impide considerarlas separadamente, pues 

interactúan e se influyen mutuamente, siendo común un fenómeno de “arrastre”, 
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en que la alteración de la percepción de una de las dimensiones, afecta el resultado 

en relación con la otra. De este modo, importa destacar el carácter 

multidimensional y subjetivo del concepto, asumiendo la vinculación entre CV y las 

percepciones, aspiraciones y representaciones sociales, que cada individuo vive y 

experimenta, respecto a su desarrollo y a la dinámica social en que se integra. 

3.1. Calidad de Vida para Personas mayores 

En Europa, el número creciente de personas mayores de 65 años y la previsión de un 

aumento gradual de la esperanza de vida, combinados con una voluntad política, 

cada vez más evidente, de reducir el gasto público, ha conducido a un interés 

generalizado por la evaluación de la CV en la vejez, con la idea de permitir que las 

personas mayores mantengan, durante más tiempo, su movilidad, su independencia 

y una participación activa en la comunidad. Hoy en día, se sabe que la Calidad de 

Vida de las personas mayores depende fundamentalmente de su aptitud funcional y 

de su estado de salud general, lo que les permite seguir siendo independientes para 

la realización de las tareas diarias (Spidurso, Francis & MacRae, 2005). La OMS se 

manifiesta en el mismo sentido As people age, their quality of life is largely 

determined by their ability to maintain autonomy and independence (2002: 13). Por 

otra parte, Castellón reseña que los mayores asocian estrechamente un buen estado 

de salud con una buena Calidad de Vida (2003: 191). Y de forma similar se expresan 

Paúl, Fonseca, Martín e Amado. (2005: 89) al afirmar que el nivel de autonomía es 

aquel que mejor consigue predecir la Calidad de Vida. En resumen, las líneas de 

investigación futuras en cuanto a los factores predictores de una buena Calidad de 

Vida en la vejez, prestan especial atención […] à possibilidade de participação em 

actividades significativas, ao estado de bem-estar baseado na saúde física e psicológica 

e aos serviços de apoio social que são disponibilizados para os idosos (Marín-Sánchez 

& García-González, 2004: 183). 

 
3.2. Beneficios de la Actividad Física para la Calidad de Vida de la persona 

mayor  

Los estudios se han centrado progresivamente en los patrones de envejecimiento y 

en la determinación de los elementos predictores de un envejecimiento con éxito, 

identificando factores que contribuyen positivamente al mantenimiento y a la 



 

xxviii 

mejora de la Calidad de Vida de las personas mayores. Las investigaciones han 

determinado que la influencia de la actividad física regular sobre la longevidad, 

parecía estar ligada a la protección contra factores de riesgo y, por consiguiente, de 

la muerte prematura, y no tanto al aumento significativo de los años de vida 

previstos para el ser humano. Matsudo (2006: 135) determina, por ejemplo, que a 

mudança para um estilo de vida activo correspondeu a um ganho médio de vida de 1,5 

anos. La adopción de un estilo de vida activo, no frena aparentemente el proceso 

inherente al envejecimiento, pero las ganancias de función inducidos por el 

entrenamiento parecen ser suficientes para tener importantes consecuencias en la 

Calidad de Vida de una persona mayor (Shephard, 2003; Mazo, Mota, Gonçalves, 

Matos & Carvalho, 2008). 

 
PARTE II – ESTUDIO EMPÍRICO 
 
CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 
1. Presentación del Estudio  

El estudio que se pretende llevar a cabo se insiere en el ámbito de la formación de 

profesores, dentro de la especialidad de Actividad Física para Personas mayores 

(AFI) y la parte más práctica del trabajo se enmarca en el área pedagógica de la 

elaboración de programas de actividad física para el grupo de edad situado entre los 

65 y los 74 años. La investigación presenta un diseño de dos grupos, con pruebas 

previas y posteriores, en que un primer grupo es experimental, ahí se aplica el 

programa SETE, y el segundo grupo, es el de control, en que se aplican programas 

de actividad física que consideramos tradicionales. En opinión de Ramos Sánchez 

(2011: 330), los diseños casi experimentales presentan como principales 

características el uso en contextos naturales; el control parcial de variables; muy 

adecuadas en el ámbito social, educativo y sanitario; etc. Además, según el mismo 

autor, estos diseños pueden ser de diferentes tipos, entre los que destacamos los 

que tienen grupo de control y prueba previa y posterior. Nuestro estudio presenta 

una metodología casi experimental de carácter cuantitativo, en que se utilizan 

instrumentos cuantitativos y cualitativos. Las variables estudiadas son el programa 

de actividad física para personas mayores (variable independiente) relacionado con 
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la aptitud física, la Calidad de Vida y la satisfacción con el programa de AF (variables 

dependientes), Cubo Delgado (2011).  

El interés científico del estudio se sitúa, pues, en el campo de la investigación 

pedagógica, dado que el objetivo es la construcción, aplicación y evaluación de un 

programa de AFI, Programa SETE, aplicado a una población con edades 

comprendidas entre los 65 y 74 años, a fin de validarlo y testarlo en lo referente a su 

influencia sobre la aptitud física, la Calidad de Vida y la satisfacción con el tipo de 

clase o programa. El estudio se llevó a cabo entre Febrero de 2008 y Junio de 2013, y 

el trabajo de campo entre Noviembre de 2008 y Julio de 2009, en el área geográfica 

del distrito de Leiria. 

1.1. Objetivos 
Objetivo general: Construir, aplicar y apreciar la eficacia del Programa SETE para 
desarrollar la aptitud física y la calidad de Vida de las personas mayores.  
 
Objetivo Específicos 
 1. Mantener o Mejorar las capacidades motoras de los participantes en el Programa 
SETE. 
 
2. Mejorar la Calidad de Vida de las personas mayores después de haber participado en 
el Programa SETE. 
 
3. Verificar si las personas mayores están satisfechas con su participación en el 
Programa SETE. 
 
1.2 Hipótesis 
H1: Las Personas mayores del Programa SETE mejoran más su aptitud física funcional 

después de haber participado en el Programa de AF que las personas mayores del 

Programa Tradicional 

H1a) las personas mayores del Programa SETE mejoran más la Fuerza de sus Miembros 

Inferiores que las personas mayores del Programa Tradicional; 

H1b) las personas mayores del Programa SETE mejoran más la Fuerza de sus 

Miembros Superiores que las personas mayores del Programa Tradicional; 

H1c) las personas mayores del Programa SETE mejoran más la Flexibilidad de sus 

Miembros Inferiores que las personas mayores del Programa Tradicional; 

H1d) las personas mayores del Programa SETE mejoran más la Flexibilidad de sus 

Miembros Superiores que las personas mayores del Programa Tradicional; 
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H1e) las personas mayores del Programa SETE mejoran más su Agilidad y equilibrio 

dinámico que las personas mayores del Programa Tradicional; 

H1f) las personas mayores del Programa SETE mejoran más su Resistencia que las 

personas mayores del Programa Tradicional; 

H1g) las personas mayores del Programa SETE mejoran más su IMC que las personas 

mayores del Programa Tradicional;  

 

H2: Las personas mayores del Programa SETE mejoran más su composición corporal 

después de haber participado en el programa de AF que las personas mayores del 

Programa Tradicional 

H2a) las personas mayores del Programa SETE mejoran más su masa corporal (Kg) 

después de haber participado en el programa de AF que las personas mayores del 

Programa Tradicional;  

H2b) las personas mayores del Programa SETE redujeron más su masa gorda (FAT%) 

después de haber participado en el programa de AF que las personas mayores del 

Programa Tradicional;  

H2c) las personas mayores del Programa SETE mejoran más su masa muscular (Kg) 

después de haber participado en el programa de AF que las personas mayores del 

Programa Tradicional;  

 

H3: las personas mayores del Programa SETE presentan mejor calidad de Vida, 

después de haber participado en el programa que las personas mayores del 

Programa Tradicional 

H3a) las personas mayores del Programa SETE presentan mejor calidad de Vida en 

cuanto a la dimensión función física que las personas mayores del Programa 

Tradicional; 

H3b) las personas mayores del Programa SETE presentan mejor calidad de Vida en 

cuanto a la dimensión rendimiento físico que las personas mayores del Programa 

Tradicional; 

H3c) las personas mayores del Programa SETE presentan mejor calidad de Vida en 

cuanto a la dimensión dolor físico que las personas mayores del Programa Tradicional; 
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H3d) las personas mayores del Programa SETE presentan mejor calidad de Vida en 

cuanto a la dimensión salud general que las personas mayores del Programa 

Tradicional; 

H3e) las personas mayores del Programa SETE presentan mejor calidad de Vida en 

cuanto a la dimensión vitalidad que las personas mayores del Programa Tradicional; 

H3f) las personas mayores del Programa SETE presentan mejor calidad de Vida en 

cuanto a la dimensión función social que las personas mayores del Programa 

Tradicional. 

H3g) las personas mayores del Programa SETE presentan mejor calidad de Vida en 

cuanto a la dimensión rendimiento emocional que las personas mayores del Programa 

Tradicional; 

H3h) las personas mayores del Programa SETE presentan mejor calidad de Vida en 

cuanto a la dimensión salud mental que las personas mayores del Programa 

Tradicional; 

H4: las personas mayores del Programa SETE muestran mayor satisfacción en 

relación con el programa de actividad física que las personas mayores del Programa 

Tradicional 

H5: En el Programa SETE las mujeres están más satisfechas que los hombres 

H6: A medida que aumenta la edad aumenta la satisfacción con el Programa SETE  

 

2. Muestra 

El estudio abarcó 4 municipios del distrito de Leiria. Se crearon distintos grupos de 

trabajo: 3 clases en la parroquia de Bajouca (municipio de Leiria), Programa Viver 

Activo, supervisadas por un técnica y 1 clase en la parroquia de Nosa Senhora do 

Pópulo / Santo Onofre (municipio de Caldas da Rainha), supervisada por otra técnica 

investigadora, donde se aplicaron las sesiones del Programa SETE – grupo 

experimental; 2 clases en el municipio de Óbidos (parroquias de Gracieira / Bairro 

Nosa Senhora da Luz), Proyecto Dar Mais Vida aos Anos, supervisadas por dos 

técnicos; 1 clase en la parroquia de Vimeiro (municipio de Alcobaça), Proyecto 

Desporto Sénior supervisadas por un técnico; y 3 clases en la parroquia de Leiria, 

Programa Viver Activo, supervisadas por dos técnicos – grupo de control. 
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En este estudio, presentamos un muestreo no probabilístico de tipo casual. En este 

tipo de muestreo, la probabilidad de que un determinado elemento pertenezca a la 

muestra no es igual al de los restantes. De este modo, nuestro muestreo es de 

conveniencia que, como explica Cubo Delgado (2011: 130), se caracteriza porque se 

seleccionan los casos disponibles. 

En las 9 clases, se procedió a un diagnóstico de los individuos en función de los 

criterios de selección de la muestra: 

• Personas mayores de ambos sexos con edades comprendidas entre los 65 y 

74 años / (64-75 durante el período de entrenamiento); 

• Personas mayores que realizan 2 sesiones semanales de actividad física 

“terrestre”; 

• Personas mayores que participan en por lo menos el 80% de las clases a lo 

largo del periodo de entrenamiento. 

Iniciamos el estudio con un total de 92 individuos distribuidos de modo equitativo 

entre los grupos experimental y de control, a pesar de que en la prueba posterior 

solo se pudo llevar a cabo la prueba y realizar las encuestas a 80 individuos, de los 

que 41 pertenecían al grupo experimental – Programa SETE y 39 individuos que 

pertenecían al grupo de control – programa Tradicional, tal y como se puede 

observar en la siguiente tabla: 

Muestra Inicial y Muestra Final 

 
Bajouca 

Caldas da 
Rainha 

Vimeiro Óbidos Leiria 

Nº Ind. Nº Ind. Nº Ind. Nº Ind. 
Nº Ind. 

Prueba 
previa 

27 19 18 8 20 

Prueba 
posterior 

23 18 16 8 15 

 
3. Instrumentos 

En el estudio, utilizamos los siguientes instrumentos cuantitativos:  

• Batería de Pruebas sobre la Aptitud Física Funcional para Personas mayores - 

Sénior Fitness Test (SFT) de Rikli Jones (1999), validada para la población 

portuguesa por Sardinha (2005); 
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• Encuesta de Caracterización Sociodemográfica de la muestra, adaptada de 

Varregoso (2004);  

• Encuesta de Calidad de Vida relacionado con la salud - MOS SF36, versión 2 

Medical Outcomestudy, Short Forn 36, HealthSurvery, validada para la 

población portuguesa por Ferreira (2000);  

• Encuesta de Satisfacción con el programa de Actividad Física (SPAF), 

elaborada y validada en este estudio; 

Además se utilizó un instrumento cualitativo:  

• Grupo de Debate 

 

Procedimientos de recogida y tratamiento de los datos 

En esta investigación, se recopilaron los datos en tres momentos. Primero, al iniciar 

el período – en que se hizo la encuesta de caracterización sociodemográfica, el MOS 

SF36 Calidad de Vida relacionado con la Salud, se firmó el término de autorización 

para la utilización de los datos, fotografías y películas recopilados a lo largo del 

estudio, y se llevó a cabo la batería de pruebas SFT, para la evaluación de la aptitud 

física funcional de las personas mayores - Momento de la Prueba Previa. Un segundo 

momento, casi al final del período, en que se realizó el grupo de debate. Por último, 

el tercer momento que permitió efectuar nuevamente la batería SFT, la encuesta 

MOS SF36 y la encuesta SPAF - Momento de la Prueba Posterior. Para el tratamiento 

de los datos, se utilizó el programa estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences, en su versión 17. Además del análisis descriptivo, también procedimos al 

análisis inferencial recurriendo a la estadística paramétrica y no paramétrica, 

situando el nivel de confianza a 0,05. Por último, para la elaboración de los gráficos, 

se recurrió al programa Excel 2007 de Microsoft.  

 
4. Programa SETE  
 

En este apartado, se pretende explicar y describir la elaboración del programa de 

actividad física que pertenece a nuestro estudio, dirigido a personas mayores con 

edades comprendidas entre los 65 y los 74 años de edad, que no presentan 

alteraciones motoras y/o cognitivas significativas, con el objetivo de mejorar la 
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aptitud física y la calidad de vida. Primeramente, se procede a la presentación y el 

encuadramiento del Programa. Seguidamente, se exponen los objetivos, los 

principios pedagógicos, didácticos y metodológicos. Por último, se abordan 

aspectos relacionados con la organización y la aplicación del Programa. 

 
 
 
 
 
 

4.1. Presentación y Encuadramiento 
Para la divulgación y las presentaciones oficiales del Programa se escogió el 

acrónimo “SETE” y se diseñó el logotipo que aquí presentamos, que representa su 

nombre e imagen. El acrónimo “SETE” significa en portugués: S – Satisfacción 

(satifacción), E – Envelhecer (envejecer), T – Treinando (entrenando), E – 

Entusiasmo (entusiasmo). Con estas cuatro palabras, se intenta reflejar el mensaje 

que quiere transmitir el Programa: envejecer satisfactoriamente es posible aunque, 

para conseguirlo, es imprescindible realizar actividad física con dedicación y 

entusiasmo. Así, las cuatro letras del acrónimo indican que se trabaja para permitir 

que la persona mayor adquiera una postura positiva respecto al envejecimiento, 

para que se sienta satisfecho con su propia vida. Estos son aspectos sobre los que 

se insiste cuando se sigue el Programa, en el que la persona mayor vive aspectos 

sócioafectivos, emocionales y psicológicos, aprendiendo a encarar la vejez como 

una fase natural y válida de la vida. Se pretende que la persona mayor entrene con 

entusiasmo, convencido que si escoje este camino podrá mejorar su condición física, 

factor vital para un envejecimiento exitoso. Por otra parte, el nombre del Programa 

significa que se presentan y transmiten a la persona mayor S(I)ETE motivos para la 

práctica de actividad física y S(I)ETE consejos para ser feliz. Por último, el Programa 

se apoya sobre una estructura de clase compuesta específica e intencionalmente de 

S(I)ETE partes.  

 

El Programa SETE de Actividad Física para Personas Mayores (AFI) es una 

herramienta que permite poner en marcha una respuesta válida de intervención, 

por cuanto se elabora cuidadosamente y con el propósito explícito de promover y 



 

xxxv 

arraigar hábitos de actividad física regular en los individuos con 65 o más años de 

edad, a la vez que valoriza enormemente el bienestar social y psicológico. De este 

modo, se quiere optimizar la aptitud física y las competencias de desarrollo personal 

y social, mejorando la calidad de vida de los participantes.  

 

Sobre la base de nuestra experiencia profesional con personas mayores, de un 

trabajo de campo realizado en Portugal, que puso de manifiesto lagunas 

preocupantes en los modos de intervenir en AFI (Comprido Afonso, 2007) y de la 

revisión de la literatura especializada, nos pareció oportuno y necesario desarrollar 

más trabajos, para mejorar la realidad con la que nos topamos. Así, consideramos 

que estaba justificada la confección de un programa que cumpliese determinados 

requisitos metodológicos, a fin de garantizar, por una parte, una mayor calidad 

pedagógica y, por otra, una mayor capacidad de respuesta a las necesidades de las 

personas mayores. Por ello, nos esforzamos en construir una propuesta de modelo 

de intervención creíble, sostenible y eficaz.  

Este se consolida sobre una estructura de clase predeterminado que, pese a todo, 

se sustenta en un criterio de flexibilidad que garantiza la calidad de este nuevo 

modelo de intervención.  

 
4.2. Objetivos del Programa 
Considerando la visión expresada anteriormente, la misión del Programa SETE es de 

la ofrecer actividad física regular de forma lúdica y profesional, desarrollando las 

emociones y los pensamientos positivos, de modo a generar sentimientos de alegría 

y bienestar que conduzcan a una mejor calidad de vida. Abordar la AFI, poniendo el 

énfasis en aquello que sucede en clase – proceso vivido – y no apenas en los 

resultados de la aptitud física – producto, permite valorizar considerablemente el 

desarrollo de cada individuo como persona, apostando en la relación interpersonal y 

el bienestar, dentro de un contexto vivido. 

 

4.3. Principios Pedagógicos y Didáctico-Metodológicos  

En la confección del Programa SETE, además de la estructura de la clase y de los 

respectivos contenidos de cada parte, fue determinante la selección de varios 
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principios pedagógico-didácticos, a fin de garantizar el rigor del trabajo realizado y 

permitir la consecución de los objetivos pretendidos: especificidad, intensidad 

seguridad, adaptación, relevancia, funcionalidad, progresión, continuidad, desafío, 

motivación, repetición, alternancia, diversión y socialización. 

 
4.4 Organización y Aplicación del Programa SETE 
4.4.1. Organización 
El programa SETE se estructura en función de SIETE motivos para la práctica de la 

actividad física, SIETE consejos para ser feliz y SIETE partes de la clase. 

a) SIETE motivos para practicar actividad física: 1º REFLEXIONAR y COMPARTIR; 

2ºCONVIVIR MOVIÉNDOSE; 3º VIVIR CON OPTIMISMO; 4º RECORDAR BAILANDO; 

5ºENTRENAR con ENTUSIASMO; 6º REÍR JUGANDO y 7º SENTIR BIENESTAR.  

b) SIETE consejos para ser feliz: 1º. Sea humano; 2. Defina prioridades; 3. 

Descubra el camino; 4. Simplifique; 5. Haga actividad física; 6. Conecte el 

cuerpo a la mente y 7. Agradezca. 

c) SIETE partes de la clase: 1ªparte – ENCUENTRO; 2ªparte – TRANSFERENCIA AL 

ESPACIO; 3ªparte –EQUILIBRIO y COORDENACIÓN 4ªparte –BAILE; 5ªparte – 

FUERZA y FLEXIBILIDAD; 6ªparte –JUEGOS y 7ªparte –ENFRIAMIENTO ACTIVO  

Para la confección del Programa SETE, su estructuración y funcionamiento se 

determinaron, previamente, algunos requisitos: 

1. Asiduidad - 2 clases de 60 minutos por semana 

2. Duración – 28 semanas 

3. Alumnos – Número par, máximo 24  

4. Tipo de actividades - 56 clases periódicas y 5 actividades puntuales. 

4.4.2. Aplicación 
En este capítulo, presentamos las fases de Aplicación, el desarrollo del programa y 

de las clases, las características y la actuación del profesor. Asimismo, abordamos 

los aspectos específicos del Programa SETE, haciendo hincapié en su carácter 

innovador. 
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CAPÍTULO IV – PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
1. Aptitud Física 

En este primer punto se presentan los resultados relativos a la batería de pruebas 

de aptitud física funcional y los dados antropométricos. En la siguiente tabla, 

podemos observar los resultados de las capacidades motoras obtenidos en los 

momentos de pre prueba e pos prueba, en los dos programas. 

Media de los percentiles de las capacidades motoras evaluadas 

Capacidades Motoras 
Grupo de 

estudio 
N Pre Prueba Pos Prueba 

    
 

Media 
Desvío 

Padrón 
Media 

Desvío 

Padrón 

Fuerza de los Miembros 

Inferiores 

SETE 41 66,7 24,7 85,0 12,5 

Tradicional 39 56,0 27,7 67,3 24,6 

Fuerza de los Miembros 

Superiores 

SETE 41 66,3 27,8 83,4 19,5 

Tradicional 39 62,6 23,3 71,8 24,1 

Flexibilidad de los 

Miembros Inferiores 

SETE 41 40,2 35,6 49,3 38,0 

Tradicional 39 59,4 30,7 66,4 29,6 

Flexibilidad de los 

Miembros Superiores 

SETE 41 42,1 26,8 49,0 28,6 

Tradicional 39 48,3 29,2 51,4 29,9 

Agilidad y Equilibrio 

dinámico 

SETE 41 65,9 21,7 71,9 17,9 

Tradicional 39 61,0 22,5 64,4 20,9 

Resistencia Aerobia 
SETE 41 28,0 19,7 40,5 26,3 

Tradicional 39 26,3 20,0 29,4 18,1 

 

Podemos verificar que en los dos programas existe un progreso en todas las 

capacidades motoras evaluadas, que van a ser seguidamente analizadas 

individualmente. Nos gustaría  aun añadir que los resultados presentados son las 

medias de los percentiles. 

 

1.1. Fuerza de los Miembros Inferiores 

A nivel de la fuerza de los miembros inferiores, se verifican progresos en los 

participantes de los dos programas, y aunque los participantes del Programa SETE 

inicien la época en un percentil superior, podemos constatar un aumento más 

acentuado de la fuerza de los miembros inferiores en los participantes del programa 
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Tradicional. Se verifica que las condiciones de los dos grupos en la  pre prueba no 

son completamente similares sin embargo, no se verifican diferencias 

estadísticamente significativas, así se puede decir que los grupos son semejantes en 

la pre prueba. Los dos programas se presentan eficaces para mejorar esta capacidad 

motora. El Programa SETE es mejor que el programa Tradicional para este objetivo, 

a la vez que encontramos diferencias estadísticamente significativas en el pos 

prueba a favor del  Programa SETE, luego se acepta la hipótesis de trabajo. 

 

1.2. Fuerza de los Miembros Superiores 

Evaluando la fuerza de los miembros superiores, los participantes del Programa 

SETE presentan progresos más acentuados que los alumnos del Programa 

Tradicional. Aunque hayan iniciado la época en un percentil aproximado, en el 

momento del pos prueba, los participantes del programa SETE se distanciaron 

significativamente de los participantes del programa Tradicional. En lo relativo a la 

fuerza de los miembros inferiores, se verifica que las condiciones de los dos grupos 

son similares en la pre prueba. Los dos programas son útiles para mejorar la fuerza 

de las personas. El Programa SETE es mejor que el programa Tradicional para este 

objetivo, se encuentran diferencias estadísticamente significativas,  en el pos 

prueba a favor del Programa SETE, se acepta así la hipótesis de trabajo. 

 

1.3. Flexibilidad de los Miembros Inferiores 

Con respeto a la flexibilidad de los miembros inferiores, en los dos  programas se 

verifica una mejoría en esta capacidad motora. Aunque los participantes del 

programa Tradicional hayan iniciado la época en un percentil superior al de los 

participantes del programa SETE, se puede decir que las mejorías en los dos 

programas fueron equivalentes. Las personas de los dos grupos de trabajo iniciaron 

la época en niveles diferentes, o sea, los dos grupos no son equivalentes en la pre 

prueba. Este punto causa problemas con la validez interna y externa. Las diferencias 

encontradas en el pos Prueba no siguen la dirección tachada en la hipótesis de 

trabajo, así  que se rechaza esta hipótesis. 
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1.4. Flexibilidad de los Miembros Superiores  

A nivel de la flexibilidad de los miembros superiores, los participantes en el 

Programa SETE presentan mejorías más acentuadas del pre prueba para el pos 

prueba que los participantes del programa Tradicional. Se verifica que en el pre 

prueba las condiciones de los dos grupos son similares, los dos programas son 

eficaces para mejorar esta capacidad motora. Sin embrago no se verifican 

diferencias estadísticamente significativas, entre los grupos en el pos prueba, 

rechazamos así la hipótesis de trabajo. 

 
1.5. Agilidad y equilibrio dinámico 

En lo que se refiere a la agilidad y equilibrio dinámico se verifican algunas mejorías 

en los dos programas, aunque en el Programa SETE la evolución se note más que en 

el programa Tradicional. Se verifica que las condiciones de los dos grupos en el pre 

prueba son similares, solo en el Programa SETE se verifican mejorías con diferencias 

estadísticamente significativas (pre pos prueba). También en el pos prueba entre los 

dos grupos se verifican diferencias estadísticamente significativas, a favor del 

Programa SETE indicando que este es mejor que el programa Tradicional para el 

entreno de esta capacidad motora. Luego se acepta la hipótesis de trabajo. 

 

1.6. Resistencia  

Los participantes del Programa SETE se presentan con mejor resistencia aerobia en 

el  final de la época que los participantes del programa Tradicional. Relativamente a 

esta capacidad, los dos iniciaron la época en un percentil muy semejante, existiendo 

un ligero aumento en el Tradicional y un aumento mucho más acentuado en el SETE. 

Así que se prueba esta hipótesis, se verifica que las condiciones de los dos grupos 

en el pre prueba son similares. Solo en el Programa SETE se verifican mejorías entre 

el pre y el pos prueba, o sea, el Programa SETE es más eficaz para el entreno de esta 

capacidad motora. Sin embargo, entre grupos en el pos prueba no existen 

diferencias estadísticamente, significativas, Se rechaza así la hipótesis de trabajo. 
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1.7. Índice de Masa Corporal  - IMC   

Con relación al índice de masa corporal se puede verificar que en los dos programas 

se verifica un aumento del porcentaje de individuos en la categoría peso normal. Con 

respeto a la categoría sobrepeso, mientras que en el programa Tradicional se ha 

verificado una ligera disminución del porcentaje de individuos, en el Programa SETE 

se ha verificado un ligero aumento. El porcentaje de individuos en la categoría obeso 

clase I, en el programa Tradicional se ha mantenido y en el  Programa SETE ha 

disminuido. Se verifica que las condiciones de los dos grupos son similares en el pre 

prueba pero no se verifican diferencias estadísticamente significativas, en ningún de 

los programas (pre pos prueba) y también entre los grupos en el pos prueba, así que 

se rechaza la hipótesis de trabajo. 

 

1.8. Composición corporal  

1.8.1. Análisis de la Masa Corporal (Kg) – En lo que respeta a la masa corporal de los 

individuos, se verifica que tendencialmente existe una disminución de la masa 

corporal del pre para el pos prueba. En términos medios y en los dos programas se 

puede afirmar que presentan valores semejantes y que han disminuido en 

aproximadamente 0,5 kg desde el inicio al final de la época. Las condiciones de los 

dos grupos son similares en el pre prueba, y que no se verifican diferencias 

estadísticamente significativas, entre los programas en el pos prueba, así que se 

rechaza la hipótesis de trabajo. 

 

1.9. Masa Gorda (FAT%) - Cuanto a la distribución de los individuos en las categorías 

relativas al porcentaje de masa gorda y comparando el pos con el pre prueba, se 

verifica que en los dos programas el número de individuos en la categoría estándar 

ha aumentado. Sin embargo, en la categoría exceso de peso, solo en el  programa 

Tradicional se ha  verificado una disminución del número de individuos. Se verifica 

que en el  pre prueba las condiciones de los dos grupos son similares, los dos 

programas son eficaces para mejorar esta variable. Pero no se verifican diferencias 

estadísticamente significativas, entre los grupos en el  pos prueba, se rechaza así la 

hipótesis de trabajo. 
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1.10. Masa Muscular (Kg) – En lo que respeta a la masa muscular, los dos grupos han 

presentado valores medios superiores al momento del pos prueba, con una 

evolución muy semejante. Se verifica que las condiciones de los dos grupos en el  

pre prueba son similares. Solo en el Programa SETE se verifican mejorías entre el pre 

y el pos prueba, o sea, el Programa SETE es más eficaz para el aumento de la masa 

muscular. Sin embargo, entre grupos en el pos prueba no existen diferencias 

estadísticamente significativas, se rechaza así  la hipótesis de trabajo. 

 

2. Cualidad de Vida 

Se puede verificar que los resultados han demostrado una evolución en todas las 

dimensiones evaluadas independientemente del programa frecuentado, sin 

embargo las mejorías han sido superiores para los participantes del programa SETE, 

excepto en la dimensión desempeño emocional. 

 

Media de las dimensiones evaluadas de la Cualidad de Vida 

Dimensiones 
Grupo de 

estudio 
N Pre Prueba Pos Prueba 

    
 

Media 
Desvío 

Padrón 
Media 

Desvío 

Padrón 

FF - Función Física 
SETE 41 69,1 25,1 81,5 16,3 
Tradicional 39 73,6 20,9 82,8 19,0 

DF - Desempeño Físico 
SETE 41 65,9 39,4 79,3 34,4 
Tradicional 39 67,9 36,7 73,1 40,3 

DC - Dolor Físico 
SETE 41 61,8 26,3 70,9 23,5 
Tradicional 39 57,1 26,5 67,9 22,6 

SG - Salud General 
SETE 41 59,9 18,6 65,9 17,1 
Tradicional 39 54,1 20,6 55,2 18,0 

VT - Vitalidad 
SETE 41 65,4 21,0 70,4 16,3 
Tradicional 39 61,5 22,9 65,0 15,4 

FS - Función Social 
SETE 41 86,0 20,4 94,8 11,9 
Tradicional 39 83,0 20,0 92,3 15,1 

DE - Desempeño Emocional 
SETE 41 74,0 34,6 80,5 31,6 
Tradicional 39 65,8 40,8 76,1 42,5 

SM - Salud Mental 
SETE 41 70,0 25,2 76,8 21,2 

Tradicional 39 70,9 20,0 71,9 21,4 
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En la dimensión Función Física la mejoría verificada para los participantes en el 

programa SETE (12,4 puntos) ha sido en términos medios superior a la verificada 

para los participantes en el programa Tradicional (9,2 puntos). Se verifica que en el 

pre prueba las condiciones de los dos grupos son similares, los dos programas son 

eficaces para mejor en esta dimensión. Pero no se verifican diferencias 

estadísticamente significativas  entre los grupos en el  pos prueba, así que se 

rechaza la hipótesis de trabajo. 

 

En lo que respeta a la dimensión Desempeño Físico, aunque los participantes del 

programa SETE lo hayan iniciado con una media inferior, han atingido en el 

momento del pos prueba un valor medio superior. Se verifica que las condiciones de 

los dos grupos en el pre prueba son similares. Solo en el Programa SETE se verifican 

mejorías entre el pre y el pos prueba, o sea, el Programa SETE es más eficaz para la 

mejoría de esta dimensión. Sin embargo, entre grupos en el pos prueba no se 

verifica diferencias estadísticamente significativas, luego, se rechaza la hipótesis de 

trabajo. 

 

En la dimensión Dolor Físico, los participantes evolucionaron de una forma similar 

en los dos programas. Se verifica que en el pre prueba las condiciones de los dos 

grupos son similares,  los dos programas son eficaces para mejorar esta dimensión. 

Pero no se verifican diferencias estadísticamente significativas,  entre los grupos en 

el pos prueba, se rechaza así la hipótesis de trabajo. 

 

En lo que respeta a la dimensión Salud General, los participantes en el programa 

SETE han tachado una evolución notablemente superior (6 puntos) 

comparativamente a los participantes en el programa Tradicional (1,1 puntos). Se 

verifica que las condiciones de los dos grupos son similares en pre prueba, solo en el 

Programa SETE se notan progresos con diferencias estadísticamente significativas 

(pre pos prueba). También en el pos prueba entre los dos grupos se verifican 

diferencias estadísticamente significativas, a favor del Programa SETE indicando que 

este es mejor que el programa Tradicional para la dimensión salud general. Luego se 

acepta la hipótesis de trabajo. 
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En la dimensión Vitalidad, los individuos han evolucionado de una forma similar en 

los dos programas. Se verifica que las condiciones de los dos grupos en el pre 

prueba son similares. Sin embargo, sea en el programa SETE sea en el programa 

Tradicional (pre pos prueba) no se verifican diferencias estadísticamente 

significativas, así que ningún de estos programas es capaz de realizar alteraciones 

significativas en esta dimensión. Pero también no se verifican diferencias 

estadísticamente significativas, entre los grupos en el pos prueba, por lo que se 

rechaza la hipótesis de trabajo. 

 

En la dimensión Función Social, los individuos han evolucionado de una forma 

similar en los dos programas. Se verifica que en el pre prueba las condiciones de los 

dos grupos son similares, los dos programas son eficaces para mejor en esta 

dimensión. Las diferencias encontradas en el pos prueba entre grupos no están en 

la dirección tachada en la hipótesis de trabajo, así que rechazamos esta hipótesis. 

En lo que respeta a la dimensión Desempeño Emocional, los participantes en el 

programa SETE han aumentado más del pre para el pos prueba (10,3 puntos) 

comparativamente a los participantes en el programa Tradicional (6,5 puntos). Se 

verifica que las condiciones de los dos grupos en el pre prueba son similares. Sin 

embargo, en los dos programas (pre pos prueba) no se notan diferencias 

estadísticamente significativas, así que ningún de estos programas es capaz de 

realizar alteraciones significativas en esta dimensión. También no se verifican 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en el pos prueba, por lo 

que se rechaza la hipótesis de trabajo. 

 

En lo que concierne a la dimensión Salud Mental, los participantes en el programa 

Tradicional no han hecho un gran progreso (1 punto) al revés de  los participantes 

en el programa SETE (5,9 puntos). Se verifica que las condiciones de los dos grupos 

en el pre prueba son similares, solo en el Programa SETE se verifican diferencias 

estadísticamente significativas (pre pos prueba), lo que nos indica que este 

programa es más eficaz para la mejoría de esta dimensión. Sin embargo, en el pos 

prueba entre los dos grupos no se verifican diferencias estadísticamente 

significativas. Luego se rechaza la hipótesis de trabajo. 
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3. Satisfacción con el Programa de Actividad Física 

El gráfico siguiente representa la media de todas las respuestas de las dimensiones 

uno y dos de este cuestionario. En este sentido, se puede notar que a casi todos los 

participantes en los dos programas están suficientemente o muy satisfechos con el 

programa de actividad física que frecuentan. Sin embargo, nos gustaría subrayar 

que la mayoría de los participantes en el Programa SETE están muy satisfechos (62%), 

mientras que la mayoría de los participantes en el programa Tradicional se 

encuentran suficientemente satisfechos (56%). 

 

 

 

                   Nada satisfecho       Poco satisfecho    Suficientemente satisfecho  Muy satisfecho 
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Cuanto al programa SETE, se siente satisfecho relativamente: 

90% de los inquiridos del programa SETE cree estar muy satisfecho con la forma 

como se realiza la despedida y 85% cree estar muy satisfecho con su participación. 

 

 

Nada Satisfecho/ Suficientemente satisfecho/ Poco Satisfecho/ Muy satisfecho 

 

En lo que se refiere a la Satisfacción con el Programa de Actividad Física se han 

planteado tres hipótesis.  H4: Los Mayores del Programa SETE presentan más 

satisfacción con el programa de sus sesiones de actividad física que los mayores 

del Programa Tradicional. Se verifica que existen diferencias estadísticamente 

significativas a favor del Programa SETE, así que se acepta la hipótesis de trabajo. 

H5: En el Programa SETE las mujeres presentan más satisfacción con el programa que  

los hombres. No hay diferencias estadísticamente significativas, así que se rechaza la 

hipótesis de trabajo. 

H6: En el Programa SETE a la vez que aumenta la edad, aumenta la satisfacción con el 

programa. Ha sido utilizada la Prueba de Correlación de Spearman, en la que se 

obtuvo una significancia de 0,734 para una correlación flaca (r= 0,06). En este 

sentido, no hay una correlación estadísticamente significativa, así que se rechaza la 

hipótesis. 
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Es muy bueno para el 
cuerpo y la mente. 
Beneficios físicos, 
psicológicos y sociales 
Más 
capacitados/capaces 
para las tareas diarias 
Es un momento de 
convivio, alegría y 
relajamiento. Una 
importante y nueva 
rutina 
Crear nuevas 
amistades 
Mejora las capacidades 
y habilidades motoras  

Dimensión 1 
A AF contribuye para 
la CV de los Mayores 
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GRUPO 

DE DEBATE

Dimensiones en 
análisis

Maestros y Mayores 
del Programa 

Tradicional

IDEAS LlAVE SUGERIDAS 

Actividad Física al aire 
libre 
El baile como forma de 
actividad física
Caminadas orientadas
Circuitos de 
manutención
Montar en bici en los 
caminos para bicis
Paseos / 
culturales
Más juegos y también 
juegos tradi
 
 

La música elegida es 
muy importante 
El pabellón deportivo 
es mejor, tiene un 
espacio grande 
El tiempo ideal de clase 
es 60min 
La adaptación/ 
individualización de los 
ejercicios es 
importante 
Los ejercicios en 
parejas y en grupos son 
buenos 

Dimensión 2 
Satisfacción de los 

mayores con respeto 
a las clases 

Dimensión 3
Propuestas para el 

futuro de la AF para 
mayores
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Parte III – CONCLUSIONES 

Presentamos las Conclusiones de este estudio de la siguiente manera. En primer 

lugar, hacemos referencia a la conclusión principal del estudio centrada en el 

Objetivo General. A continuación, se exponen las conclusiones relacionadas con los 

Objetivos Específicos trazados. Y, por último, se presentan las conclusiones más 

detalladas en cuanto a las Hipótesis contempladas, comenzando con la aptitud física 

funcional y la composición corporal, siguiendo con la calidad de vida y la satisfacción 

con el programa de actividad física y acabando con las conclusiones que se refieren 

al grupo de debate.  

 

Recordemos que, a fin de dar respuesta a lo que se pretendía con el estudio, 

sometimos un grupo de personas mayores, con edades comprendidas entre los 65 y 

los 74 años de vida, en su mayoría casados, autónomos y no institucionalizados, a un 

programa de actividad física elaborado en este trabajo y denominado programa 

SETE (Satisfacción en el Envejecimiento, (En)Trenando con Entusiasmo) que instituyó 

el Grupo Experimental. Con el objetivo de comprender mejor los resultados de 

nuestro programa, encontramos un Grupo de Control, constituido por personas 

mayores que también realizaban actividad física en otros programas ya existentes, 

que llamamos Programa Tradicional (PT). En este sentido, nuestra muestra estaba 

constituida, en el Programa SETE, por 41 personas mayores (16 hombres y 25 

mujeres con una media de 70 +- 3,4 años) y, en el PT, por 39 personas mayores (11 

hombres y 28 mujeres con una media de 69,6 +- 4,0 años). En el SETE, se recurrió a 

metodologías específicas para el trabajo con esta población, para responder a las 

cuatro líneas generales de promoción del envejecimiento activo (OMS, 2005): 1. 

Reduzir los factores de riesgo asociados al envejecimiento e incrementar los factores 

de protección de la salud mediante hábitos saludables y el ejercicio físico; 2. Promover 

los factores de protección del funcionamiento cognitivo; 3. Promover las emociones y 

los pensamientos positivos; 4. Promover la participación psicosocial. 

 

 

 



 

xlviii 

1. Conclusiones en cuanto a los Objetivos 

En relación con el Objetivo General que se vincula con construir, aplicar y apreciar la 

eficacia del Programa SETE con vista al desarrollo de la aptitud física y calidad de vida 

de las Personas mayores, pasamos a reseñar lo siguiente. 

 

De una forma general, los programas de actividad física constituyen una estrategia 

eficaz para la promoción de un envejecimiento activo pues, además de viabilizar la 

práctica de ejercicio a personas mayores con motivación inicial y conscientes de la 

importancia de la actividad física, también pueden incentivar la alteración de estilos 

de vida más sedentarios y con actitudes menos optimistas en cuanto al 

envejecimiento. (OMS, 2005; Hallal, Reis, Hino, Santos, Grande, Krempel et al., 

2009). 

 

Nuestro Programa resulta innovador porque procuró asociar a la actividad física el 

incremento de pensamientos y emociones positivos, privilegiando la interacción 

social, dando importancia a las características, actitudes y perfil del técnico y 

utilizando la actividad física como medio para mejorar la aptitud física y las distintas 

dimensiones de la calidad de vida. La convivencia y el sentimiento de pertenencia al 

grupo, los momentos de reflexión y los momentos para compartir y los lazos 

afectivos creados entre las personas mayores participantes entre sí y entre las 

personas mayores y el profesor, demostraron ser factores determinantes para la 

adhesión y la satisfacción respecto al programa. Así, pudimos promover un 

envejecimiento activo con mayor independencia, mayor autonomía y, 

consiguientemente, con mejor calidad de vida.  

 

Para Fernández Ballesteros et al., (2004: 431), un programa es […] eficaz al cumplir 

los objetivos planteados y efectivo en el sentido de generar consecuencias positivas 

para aquellas personas que lo recibieron. Por ello, los programas de esta naturaleza 

deben ser aplicados a gran escala, teniendo en cuenta la salud de las personas 

mayores. Después de la aplicación del Programa SETE, en acorde con las condiciones 

indicadas en la metodología de esta investigación, podemos afirmar que el 
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Programa demostró ser eficaz, porque las personas mayores participantes 

mantuvieron o mejoraron su aptitud física en sus distintas componentes y la calidad 

de vida en sus múltiples dimensiones. Así, podemos concluir que, 

Se pudo construir, aplicar y evaluar el programa SETE y poner de 

manifiesto que éste ha demostrado ser globalmente eficaz para el 

desarrollo de la aptitud física y la calidad de vida de las Personas mayores 

que participan, 

por lo que se consiguió alcanzar el Objetivo General del estudio. 

 

A continuación, Pasamos a explicar de qué forma se alcanzaron los Objetivos 

Específicos que se determinaron en esta investigación. 

En cuanto al primer Objetivo Específico: mantener o mejorar las capacidades motoras 

de los participantes del Programa SETE, si se considera la media de los resultados 

obtenidos al final del periodo de entrenamiento en comparación con la media 

obtenida por el grupo al inicio del periodo de entrenamiento, podemos constatar 

una mejoría en todas las capacidades motoras (con diferencias estadísticamente 

significativas entre la prueba previa y la prueba posterior). La literatura 

especializada pone de manifiesto que todas las capacidades motoras tienden a 

retroceder con el proceso de envejecimiento (Spirduso et al., 2005; Barreiros et al., 

2006), pero señala también que la práctica regular de actividad física, esto es, 

realizada por lo menos dos veces por semana, asociada a una prescripción adecuada 

y gradual a lo largo del programa (ACSM, 2007), pueden minimizar estos efectos, e 

incluso mejorar estas capacidades, lo que repercute en la realización de las tareas 

diarias. Así, teniendo en cuenta que todas las personas mayores que participaron en 

el Programa SETE mantuvieron todas las capacidades motoras evaluadas, y en su 

gran mayoría hasta las mejoraron, podemos afirmar que 

Se pudieron mantener o mejorar las capacidades motoras de los participantes del 

Programa SETE por lo que se consiguió alcanzar el primer Objetivo Específico. 

 

En lo que toca al segundo Objetivo Específico: Mejorar la Calidad de Vida de las 

personas mayores después de haber participado en el Programa SETE, si se compara la 
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media de los resultados obtenidos al inicio y al final del periodo de entrenamiento, 

se observó una mejoría en todas las dimensiones evaluadas: Función Física, 

Rendimiento Físico, Dolor Físico, Salud General, Vitalidad, Función Social, 

Rendimiento Emocional y Salud Mental. Numerosos autores, entre los que 

destacamos Guallar-Castillón et al. (2004) y Toscano y Oliveira (2009), investigaron 

la relación entre la actividad física y la percepción de calidad de vida, comparando la 

calidad de vida en personas mayores con distintos niveles de actividad física. Así, en 

el muestreo, repartieron las personas mayores en 3 grupos: sedentarios (personas 

mayores que no realizaban AF), menos activos (personas mayores que realizaban 

AF ligera) y más activos (personas mayores que realizaban AF moderada o intensa). 

Estos autores verificaron una relación positiva entre la práctica de AF y la CVRS, 

justificada por el hecho de que la actividad física permite mejorar la eficacia en las 

actividades de la vida diaria, adquirir una aptitud mayor para la vida social, asumir 

nuevos papeles y sentirse más joven y atractivo. Este conjunto de aspectos dan 

lugar a una sensación positiva, que permitiría a las personas mayores […] hacer 

frente de forma satisfactoria (e incluso placentera) a los retos y demandas de la vida 

diaria (Guallar-Castillón et al., 2004: 609), concluyendo que […] de modo específico, 

programas de actividad física pueden favorecer de forma expresiva la calidad de vida 

en la población de personas mayores, tanto por el compromiso social que estos 

promueven, como por el estímulo positivo en los aspectos físicos, lo que en la práctica 

conduce a una autonomía mayor (Toscano & Oliveira, 2009: 11).  

 

De este modo, dado que se observaron mejorías en la percepción de la calidad de 

vida de los participantes del Programa SETE, confirmadas a través de la encuesta 

MOS SF-36 en todas sus dimensiones y con diferencias estadísticamente 

significativas en las dimensiones Función Física, Rendimiento Físico, Dolor Físico, Salud 

General, Función Social y Salud Mental, podemos afirmar que 

 

Se pudo mejorar la calidad de vida de las Personas mayores después de haber 

participado en el Programa SETE por lo que se consiguió alcanzar el segundo 

Objetivo Específico. 
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En lo que atañe al tercer Objetivo Específico: Verificar si las personas mayores están 

satisfechas con su participación en el programa SETE, podemos comprobar que 62% 

de los participantes está muy satisfecho y el 36% suficientemente satisfecho. Estos 

porcentajes representan la suma de las dimensiones 1 y 2 de la encuesta elaborada a 

tal efecto. A continuación, detallemos cada una de ellas.  

 

En la Dimensión 1, destacamos los resultados que se acercaron a los 50% y que 

alcanzaron 68% para la opción “muy” en la respuesta a la pregunta “Considera que la 

actividad física realizada a lo largo de este programa le ayudó 

a…”(divertirse/distraerse más; relacionarse socialmente, sentirse satisfecho/a con si 

mismo/a, y sentirse más activo; vivir la vida de una forma más positiva, y ser más 

optimista; sentir más bienestar; mejorar su condición física, sentirse más capaz de 

llevar a cabo actividades cotidianas y liberar ansiedades y emociones). Las 

respuestas poco y nada surgen, pocas veces,  en relación con el Programa SETE. 

Nuestros resultados coinciden con otros estudios, tal como el de Mora, Villalobos, 

Araya y Ozols (2004), Varregoso (2004), y Moreno, Martinez-Galindo, Gonzállez-

Cutre y Cervelló (2008: 153), que indica como principales […] motivos aludidos por 

esta población para la práctica deportiva hacen referencia a hacer ejercicio físico, 

mantener o mejorar la salud, divertirse y relacionarse con gente.  

 
En la Dimensión 2, la respuesta a la pregunta “En lo que se refiere a su participación 

en el programa de actividad física se siente satisfecho con...” en todos los ítems, la 

mayoría o la gran mayoría de las respuestas correspondieron a la opción “muy 

satisfecho”, situándose los resultados entre 59% y 88%, para [las canciones utilizadas; 

actividades o ejercicios propuestos; materiales utilizados; (…); realización de las 

pruebas de aptitud física]. Es de notar que en las respuestas respecto al profesor, 

los resultados superaron los 88%. Conviene recordar que estos fueron algunos de 

los aspectos en los que apostamos mucho en este Programa. 

 
En la Dimensión 3 (específica para el Programa SETE) destacamos que en todos los 

ítems las respuestas correspondieron en su totalidad a las opciones “muy satisfecho 

y suficientemente satisfecho”. En la respuesta a la pregunta “Respecto al programa 
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SETE, se siente satisfecho en relación con…”, los resultados se situaron entre el 61% y 

el 90% para la opción “muy satisfecho” en todos los ítems. 

 
Teniendo en cuenta que el grado de satisfacción de los participantes del Programa 

ofreció resultados significativos respecto a casi todos los ítems evaluados, podemos 

concluir que 

Las personas mayores se sienten satisfechas con su participación en el Programa 

SETE por lo que se consiguió alcanzar el tercer Objetivo Específico. 

 

Finalmente, nos parece importante recalcar, en lo que se refiere a la satisfacción 

con los programas, el hecho de haber podido confeccionar y validar la Encuesta 

SPAF (Satisfacción con el Programa de Actividad Física), al que se podría recurrir en 

futuras investigaciones y que podrían aplicar coordinadores de proyectos o 

programas ya realizados o incluso los propios técnicos o profesores, para medir el 

índice de satisfacción de las Personas mayores respecto a su intervención.  

 
 
2. Conclusiones en relación con las Hipótesis 
2.1 Aptitud Física Funcional  

Para verificar la Hipótesis 1: las Personas mayores del Programa SETE mejoran más su 

aptitud física funcional después de haber participado en el Programa de AF que las 

personas mayores del Programa Tradicional, tuvimos que subdividirla en distintos 

apartados (de la a a g), esto es, una letra para cada prueba de aptitud física 

funcional. Asimismo, fue necesario comprobar si el Grupo Experimental (Programa 

SETE) y el Grupo de Control (Programa Tradicional) se hallaban en niveles idénticos. 

Si se compara el Grupo SETE con el Grupo Tradicional, en lo que se refiere a la 

aptitud física en el momento de la prueba previa, verificamos que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en las capacidades motoras evaluadas, a 

excepción de la flexibilidad de los miembros inferiores, en que el grupo del 

Programa Tradicional manifestó un mejor rendimiento en la prueba previa. No 

obstante, consideramos que, en el momento inicial, los grupos eran equivalentes en 

términos de aptitud física.  
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Tabla nº 3     Hipótesis – Aptitud Física Modelo 
estadístico p  

Las personas mayores del Programa SETE mejoran más la 
Fuerza de sus Miembros Inferiores que las personas 
mayores del Programa Tradicional 

U
 M

an
n-

W
hi

tn
ey

 

0,000 Se acepta 

Las personas mayores del Programa SETE mejoran más la 
Fuerza de sus Miembros Superiores que las personas 
mayores del Programa Tradicional 

0,006 Se acepta 

Las personas mayores del Programa SETE mejoran más la 
Flexibilidad de sus Miembros Inferiores que las personas 
mayores del Programa Tradicional 

0,090 Se rechaza 

las personas mayores del Programa SETE mejoran más la 
Flexibilidad de sus Miembros Superiores que las personas 
mayores del Programa Tradicional 

0,754 Se rechaza 

Las personas mayores del Programa SETE mejoran más su 
Agilidad y equilibrio dinámico que las personas mayores del 
Programa Tradicional 

0,050 Se acepta 

Las personas mayores del Programa SETE mejoran más su 
Resistencia que las personas mayores del Programa 
Tradicional 

0,079 Se rechaza 

Las personas mayores del Programa SETE mejoran más su 
IMC que las personas mayores del Programa Tradicional 

0,370 Se rechaza 

Las personas mayores del Programa SETE mejoran más su 
masa corporal (Kg) después de haber participado en el 
programa de AF que las personas mayores del Programa 
Tradicional 

0,950 Se rechaza 

Las personas mayores del Programa SETE redujeron más su 
masa gorda (FAT%) después de haber participado en el 
programa de AF que las personas mayores del Programa 
Tradicional 

0,298 Se rechaza 

Las personas mayores del Programa SETE mejoran más su 
masa muscular (Kg) después de haber participado en el 
programa de AF que las personas mayores del Programa 
Tradicional 

0,450 Se rechaza 

 
 
2.2. Calidad de Vida 
En lo que toca a la calidad de vida y teniendo en cuenta el instrumento escogido, 

MOS SF-36, discutimos los resultados encontrados, comparándolos con otras 

investigaciones que utilizan diseños metodológicos semejantes. Para poder verificar 

la H3: las personas mayores del Programa SETE presentan mejor calidad de Vida, 

después de haber participado en el programa que las personas mayores del 

Programa Tradicional, fue necesario definir ocho subhipótesis (a, b, c, d, e, f, g), ya 

que el instrumento adoptado evalúa la CV a través de ocho dimensiones. 
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Tabla nº 4   Hipótesis – Calidad de Vida Modelo 
estadístico p  

Las personas mayores del Programa SETE presentan mejor 
calidad de Vida en cuanto a la dimensión función física que 
las personas mayores del Programa Tradicional 

 
 

U Mann-Whitney 

0,521 Se rechaza 

Las personas mayores del Programa SETE presentan mejor 
calidad de Vida en cuanto a la dimensión rendimiento físico 
que las personas mayores del Programa Tradicional 

0,559 Se rechaza 

Las personas mayores del Programa SETE presentan mejor 
calidad de Vida en cuanto a la dimensión dolor físico que las 
personas mayores del Programa Tradicional 

0,477 Se rechaza 

Las personas mayores del Programa SETE presentan mejor 
calidad de Vida en cuanto a la dimensión salud general que 
las personas mayores del Programa Tradicional 

0,023 Se acepta 

Las personas mayores del Programa SETE presentan mejor 
calidad de Vida en cuanto a la dimensión vitalidad que las 
personas mayores del Programa Tradicional 

T de Student para 
muestras 

independientes 

0,134 Se rechaza 

Las personas mayores del Programa SETE presentan mejor 
calidad de Vida en cuanto a la dimensión función social que 
las personas mayores del Programa Tradicional 

U Mann-Whitney 
0,473 Se rechaza 

Las personas mayores del Programa SETE presentan mejor 
calidad de Vida en cuanto a la dimensión rendimiento 
emocional que las personas mayores del Programa 
Tradicional 

U Mann-Whitney 

0,995 Se rechaza 

Las personas mayores del Programa SETE presentan mejor 
calidad de Vida en cuanto a la dimensión salud mental que 
las personas mayores del Programa Tradicional. 

T de Student para 
muestras 

independientes 

0,308 Se rechaza 

 

 

2.2. Satisfacción con el Programa de Actividad Física 

En lo que atañe a la Satisfacción con el Programa de Actividad Física se observan 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. De este modo, 

podemos observar: 

  

Tabla nº 5     Hipótesis – Satisfacción con el Programa 
de Actividad Física 

Modelo 
estadístico p  

Las personas mayores del Programa SETE muestran mayor 
satisfacción en relación con el programa de actividad física que 
las personas mayores del Programa Tradicional 

U Mann-
Whitney 

0,000 Se acepta  

En el Programa SETE las mujeres están más satisfechas que los 
hombres 

U Mann-
Whitney 

0,611 Se rechaza 

A medida que aumenta la edad aumenta la satisfacción con el 
programa SETE 

r de 
Spearman 

0,734 Se rechaza 
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3. Conclusiones del grupo de debate 

 

En lo que atañe a la dimensión 1, contribución de la actividad física para la CV de las 

personas mayores, los beneficios en el ámbito psicológico, en el ámbito social 

(momentos de socialización y de entretenimiento) y en el ámbito del equilibrio y de 

la realización de las tareas del día a día, suscitaron consenso, si bien en el marco del 

Programa SETE se haya hecho particular hincapié en las mejorías en el ámbito de la 

salud y de la energía. En cuanto a la dimensión 2, satisfacción de las personas 

mayores en relación con las clases, verificamos que en ambos programas las 

personas mayores consideran que el espacio es el adecuado, al igual que los 

ejercicios propuestos. Las personas mayores del PT incidieron en la necesidad de 

alargar la duración de la clase y reducir el ritmo de las canciones utilizadas. Los 

Mayores del programa SETE valoraron positivamente las canciones propuestas, la 

organización de la sesión, los materiales, el ambiente muy positivo de clase y, por 

último, los momentos de reflexión y discusión – como una forma de favorecer el 

desarrollo cognitivo. Respecto a la dimensión 3, propuestas para el futuro en la 

actividad física para personas mayores, insistimos en la importancia de los bailes, 

de los juegos y de distintas actividades al aire libre. 
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INTRODUÇÃO 
No início da vida, cada um de nós recebe um bloco  

de mármore e as ferramentas necessárias para  
dele fazer uma escultura. Podemos arrastá-lo 

 intacto aos nossos pés, podemos reduzi-lo  
a pó, ou podemos dar-lhe uma  

forma gloriosa. 
- RICHARD BACH  

 

Há muitos milhares de anos que começamos todos da mesma forma; 

milimetricamente pequenos e com vinte e três pares de cromossomas. Esta matriz 

biológica determina as etapas, a sequência e as características gerais do processo 

de desenvolvimento/ envelhecimento de cada ser humano. Embora o conhecimento 

destas determinantes seja essencial para delinear qualquer intervenção 

socioeducativa, o percurso de cada indivíduo é absolutamente singular, pois sobre 

cada pormenor biológico edificamos uma intrincada rede de construções 

civilizacionais e culturais, que separam e distinguem, exigindo marcadores 

temporais, espaciais e sociais, que referenciem o discurso. Ser idoso, hoje, em 

Portugal, é absolutamente diferente de o sermos em outro continente, ou em 

Portugal há 50 anos atrás. A esperança de vida à nascença, comparando o ano de 

1960 com o ano de 2010 em Portugal, aumentou de aproximadamente 60 anos de 

vida, para 80. Relativamente à natalidade, em 1960 nasceram em Portugal 200 mil 

bebés e em 2010 nasceram metade, aproximadamente 100 mil. Portugal é, 

actualmente, o 6º país mais envelhecido do mundo. Se em termos demográficos, o 

processo de envelhecimento da população portuguesa é desde a década de 1990 

um dado adquirido, pois no ano de 2000 o número de idosos ultrapassou o número 

de jovens, as repercussões sociais desta realidade só mais tarde foram encaradas de 

forma objectiva, como um campo de pesquisa e de intervenção. Este cenário 

acarreta responsabilidades sociais partilhadas, alterações na operacionalização do 

apoio formal e informal e requer infra-estruturas significativas que permitam 

efectivar as linhas de orientação e as iniciativas programáticas, decorrentes da 

investigação e do debate. O Modelo de Envelhecimento Activo, lançado na II 

Assembleia Mundial sobre o envelhecimento, pela Organização Mundial de Saúde 

em 2002, e tendo como principal objectivo a […] optimização de oportunidades de 

saúde, participação e segurança, com vista a melhorar a qualidade de vida à medida 
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que as pessoas ficam mais velhas (OMS, 2005: 13), assumiu-se como um marco 

decisivo na transformação de estereótipos reducionistas e na construção de uma 

sociedade inclusiva, preocupada em optimizar as boas escolhas ao longo da vida, de 

forma a potenciar o estado de bem-estar físico, social e mental dos idosos, 

promovendo a sua qualidade de vida. Esta referência conceptual tem enquadrado 

as principais tendências no processo de tomada de decisão, quer ao nível das 

orientações políticas dos sistemas de saúde e da segurança social, mas também a 

um nível local, na dinâmica de cada comunidade, na priorização das medidas e na 

operacionalização e maximização dos recursos disponíveis. O facto de o ano de 2012 

ter sido declarado como o Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da 

Solidariedade entre as Gerações (AEEASG), constituiu um incentivo à 

implementação de campanhas de sensibilização para o valor do Envelhecimento 

Activo e para a construção de um quadro de compromisso na elaboração de 

soluções, estratégias e iniciativas de longo prazo, contra a discriminação em função 

da idade.  

 

O desenho de um modelo de velhice desejável, a identificação dos factores que 

contribuem para a materialização dessa representação e a investigação do grau de 

influência das variáveis manipuláveis, têm sido o principal objectivo dos trabalhos 

de investigação sobre o processo de envelhecimento. A educação, o nível de 

actividade, a capacidade vital e a auto eficácia, foram apresentados como os 

melhores preditores de um adequado funcionamento cognitivo na velhice 

competente e com êxito pela MacArthur Foundation Researsh Network em 1987, 

sucedendo-se muitos estudos que seguiram esta linha de investigação. Rowe e 

Kahn (1998), definiram o conceito de velhice com sucesso, como aquele em que há 

baixa probabilidade de enfermidade e incapacidade associada, bom funcionamento 

cognitivo, capacidade física funcional e compromisso activo com a vida. As 

pesquisas de Fernández-Ballestéros (2002), identificaram o processo de 

envelhecimento bem-sucedido, como sendo um envelhecimento satisfatório, 

competente, com êxito e activo, o qual exigiria simultaneamente um esforço social; 

sistemas de saúde e de protecção social, e um esforço individual; boas opções 

relativas ao estilo de vida. As escolhas individuais realtivas ao estilo de vida 
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mostram-se cruciais, pois se envelhecer com sucesso exige um compromisso do 

social, no sentido de promover e incentivar a prática de actividade física, uma dieta 

saudável, a estimulação mental e suporte social, é também, e em última análise, 

uma decisão individual (Staudinger, 2007). Freitas, Santiago, Viana, Freyre, & Leão 

(2004), referem o conceito de envelhecimento positivo, destacando como aspectos 

determinantes os factores que permitem a manutenção/melhoria da aptidão física, 

assim como, a importância da elaboração de estratégias, optimizando as 

capacidades e prevenindo as perdas. Neste sentido, também Varregoso (2004), 

evidencia cinco paradigmas para uma velhice positiva: ocupação do tempo livre; 

estilo de vida saudável; vida activa; educação permanente; recreação e integração. 

O conceito de envelhecimento activo, lançado pela OMS em 2002, como modelo de 

referência, introduz uma nova tónica ao conceito de activo, passando este não só a 

referir-se apenas à participação no contingente de trabalho ou a ser fisicamente 

activo mas, essencialmente e, sobretudo, à participação social, cultural, espiritual e 

cívica do indivíduo idoso na comunidade em que se insere. Incide numa vivência da 

velhice de forma independente, nomeadamente em termos económicos, em 

termos profissionais, bem como numa intervenção directa na comunidade, tendo 

nela uma visibilidade que lhe confira um voto de utilidade social.  

 

Sabendo-se que em Portugal aproximadamente um quarto dos idosos apresenta 

grande ou total dependência (Sousa, Galante & Figueiredo, 2003; Machado, 2009) e 

que esta variável influencia de forma determinante os encargos sociais com este 

grupo, torna-se imperioso promover, implementar e operacionalizar iniciativas, com 

o objectivo de educar ao longo da vida, modificando comportamentos e priorizando 

as opções saudáveis. A velhice é uma etapa da vida, à qual cada indivíduo chega 

com uma bagagem particular, pois, para além dos factores biológicos e de 

personalidade, a diversidade das experiências que cada um vivenciou aumenta as 

diferenças individuais, relativamente a modelos uniformizadores. As medidas de 

apoio à velhice devem portanto ter um carácter de intervenção preventiva, 

devendo ser implementadas ao longo do percurso, promovendo a manutenção da 

aptidão funcional, controlando as perdas e constituindo assim, os alicerces de uma 

expectativa de mais tempo de vida com mais qualidade, atrasando o processo de 
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institucionalização/dependência do cidadão idoso. A independência na realização 

das tarefas quotidianas possibilita ao idoso manter a sua casa, a sua rede de 

contactos sociais/familiares, a imagem de si no grupo dos outros e interiorizar um 

papel decisor no desenrolar da sua própria vida, aspectos que concorrem para uma 

velhice com qualidade. A actividade física é reconhecida actualmente como um 

meio eficaz na promoção da saúde, quer no que se refere à manutenção/melhoria 

das capacidades motoras que asseguram a independência do idoso na realização 

das tarefas do dia-a-dia, quer relativamente aos aspectos psicossociais e 

psicológicos, permitindo ao idoso reforçar a sua rede relacional, assumir novos 

papéis e melhorar a sua auto-estima (Fernández-Ballesteros, 2002; Spirduso, Francis 

& MacRae, 2005; Barreiros, Espanha & Pezarat-Correia, 2006; Matsudo, 2006). 

Apesar dos benefícios da actividade física sobre os efeitos do envelhecimento, 

atrasando o aparecimento da incapacidade e facilitando o processo de adaptação às 

transformações fisiológicas, psicológicas e sociais próprias desta etapa, ainda assim 

o sedentarismo continua a marcar o dia-a-dia desta população, e como afirmam 

Sardinha e Martins (2006), algumas das alterações morfológicas e funcionais 

parecem estar associadas à maior taxa de sedentarismo das pessoas idosas e não 

são somente função do envelhecimento celular. A prática regular de exercício, 

nomeadamente exercício aeróbio, reduz a sensação de fadiga, permitindo 

interiorizar uma sensação de auto-eficácia, essencial para a construção de um 

projecto pessoal de velhice, o qual possibilita ao idoso enfrentar o dia-a-dia com 

uma atitude optimista, desenvolvendo pensamentos e emoções positivos. Ou seja, 

é determinante capacitar os idosos, promovendo o uso eficaz dos recursos de cada 

um para lidar com os problemas significativos e, por outro, é preciso investir em 

formação, equipamentos, actividades, serviços, assegurando a qualidade do 

envolvimento (Osório & Cabral-Pinto, 2007). Todas as iniciativas que visem melhorar 

a qualidade de vida do idoso consolidando a sua aptidão física funcional, o 

sentimento de bem-estar geral e a sua autonomia, são propostas válidas e que 

constituem um bom investimento social. 

 

Este estudo, ao tentar comprovar as vantagens da aplicação de um programa 

específico, Programa SETE, o qual pretende promover um envelhecimento activo, 
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incrementando os pensamentos e emoções positivos, uma melhor aptidão física 

funcional e melhor qualidade de vida, através de uma intervenção eficaz, 

fundamentada e direccionada, poderá contribuir positivamente para a promoção da 

saúde desta população. O estudo visa, portanto, corresponder à necessidade de 

aplicar uma didáctica e parâmetros específicos de trabalho na área da actividade 

física para este grupo etário, à necessidade de fundamentar as condições de 

aplicação dos programas de actividade física e à necessidade de repensar a 

estruturação dos modelos de intervenção dos técnicos neles implicados, de forma a 

assegurar a realização de boas práticas. O objectivo geral do nosso estudo é: 

construir, aplicar e avaliar a eficácia do Programa SETE com vista ao desenvolvimento 

da aptidão física e qualidade de vida dos idosos. 

 

Esta tese encontra-se dividida em três Partes – grandes divisões do estudo, que, se 

subdividem em capítulos, sub-divididos em pontos. Desta forma, a sua organização 

é a seguinte:  

Parte I – corresponde à fundamentação teórica, na qual se apresenta a base 

conceptual necessária para a composição desta investigação. Encontra-se dividida 

em dois capítulos, sendo que no Capítulo I se faz um enquadramento do 

envelhecimento, sub-dividido em quatro pontos: envelhecimento funcional, 

envelhecimento demográfico, envelhecimento social e envelhecimento activo; 

seguindo-se o Capítulo II, que aborda a actividade física, os programas de actividade 

física para idosos e a qualidade de vida, pontos desenvolvidos e direccionados para 

a problemática dos indivíduos idosos e para a intervenção em actividade física.  

Parte II – corresponde ao estudo empírico e é constituída pelo Capítulo III, 

metodologia, apresentação do estudo, objectivos, amostra e instrumentos bem 

como a elaboração do programa SETE, e pelo Capítulo IV, apresentação dos 

resultados relativamente à aptidão física, à qualidade de vida, à satisfação com o 

programa de actividade física e termina com a apresentação dos resultados do 

grupo de debate. 

Parte III – corresponde às conclusões, respondendo inicialmente às hipóteses, 

depois aos objectivos e por último apresentando as linhas futuras de investigação. 

Segue-se a Bibliografia e Anexos.  
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PARTE I  
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
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Se aproveitares a vida para fazeres dos teus sonhos 
realidade, não terás tempo para te sentires frustrado. 

RICHARD BACH 

 

 

Esta parte do estudo encontra-se dividida em dois capítulos: Envelhecimento e, 

Actividade Física e Qualidade de Vida para Idosos.  

 

No Capítulo I apresentamos o processo de envelhecimento, analisando-o segundo 

quatro perspectivas; envelhecimento funcional, envelhecimento demográfico, 

envelhecimento social e, para terminar, envelhecimento activo. Este conceito, que 

foi desenvolvido pela OMS (2002) é analisado como um factor desencadeador de 

abordagens inovadoras, que permitam estruturar a intervenção junto de esta 

população. 

 

O Capítulo II introduz o conceito de actividade física, indica os benefícios da sua 

prática para os idosos, apresenta os estudos desenvolvidos nesta linha de pesquisa 

e caracteriza alguns dos programas de actividade física já implementados, referindo 

directizes, objectivos, prescrição, treino das capacidades motoras e perfil do 

técnico. Relativamente à qualidade de vida abordamos o conceito, especificando-o 

para os idosos, apresentamos os benefícios da prática de actividade física no que 

concerne à qualidade de vida e, para terminar, referimos alguns dos estudos que 

relacionam a prática de actividade física com a qualidade de vida dos idosos.  
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Capítulo I – ENVELHECIMENTO  

 
[…]tu tens a liberdade de ser tu próprio, o teu verdadeiro eu, 

Aqui e Agora; nada se pode interpor no teu caminho. 
 RICHARD BACH 

 

 

 

Este Capítulo é subdividido em quatro pontos: envelhecimento funcional, 

envelhecimento demográfico, envelhecimento social e envelhecimento activo.  

Em relação ao primeiro ponto, envelhecimento funcional, iniciamos a nossa revisão 

pela caracterização do ciclo de vida e apresentação das várias definições de 

envelhecimento. Analisamos seguidamente em que medida os efeitos do 

envelhecimento afectam o desempenho funcional dos indivíduos com 65 ou mais 

anos de idade, ao nível fisiológico, destacando as alterações morfológicas, a 

composição corporal, o sistema nervoso, os sistemas sensoriais, sistema ósseo, 

sistema articular, sistema muscular e as capacidades motoras; ao nível das 

alterações psicológicas tais como a depressão, angustia, ansiedade, stress, perda de 

auto-estima, autoconceito e autoconfiança; e ao nível social as perdas associadas ao 

processo da reforma e ao isolamento. 

 

Relativamente ao segundo ponto, depois de clarificar os conceitos de 

envelhecimento populacional, processo de transição demográfica e sociedade 

envelhecida, caracterizamos sumariamente a situação a nível mundial, indicando as 

zonas mais e menos envelhecidas do planeta. Referimos alguns indicadores 

demográficos, tais como, o modelo de mortalidade por idades e por sexo, o índice 

de envelhecimento, o índice de dependência de idosos e a esperança de vida à 

nascença, como itens importantes para caracterizar o envelhecimento de uma 

população. No contexto europeu, apresentamos as estimativas para 2060 

relativamente à evolução da população, de idosos, dos muito idosos e do índice de 

dependência de idosos. Introduzimos o conceito de esperança de vida saudável, 

como indicador demográfico e de saúde, que permite caracterizar a população 

idosa de uma região e facilitar o cálculo dos encargos sociais com este grupo. 

Relativamente a Portugal apresentamos os seguintes indicadores: evolução da 
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estrutura etária (2001/2010), evolução da taxa de crescimento da população 

residente (2001/2010), evolução da esperança de vida à nascença (2001/2010) e 

evolução da proporção da população jovem e da população idosa (1960/2060). Em 

relação ao distrito de Leiria caracterizamos de forma sumária os concelhos e as 

freguesias nos quais realizamos o nosso estudo. 

 

No terceiro ponto, envelhecimento social, começamos por apresentar as imagens e 

estereótipos sociais associados à velhice; analisamos seguidamente as mudanças 

que se estão a operar ao nível da estrutura das famílias e das relações 

intergeracionais, factos que alteram significativamente as condições sociais em que 

as pessoas envelhecem, tornando indispensável um debate sobre as 

responsabilidades das famílias e as do estado; indicando depois algumas medidas, 

algumas delas já implementadas, com o objectivo de permitir a sustentabilidade dos 

sistemas de protecção social em Portugal.  

 

Apresentamos no quarto ponto, uma breve caracterização do conceito de 

envelhecimento activo, identificando-o como uma alavanca social na construção de 

uma sociedade inclusiva, na qual é atribuído aos idosos um papel significativo e de 

reconhecida importância social. Seguidamente indicamos os factores determinantes 

deste modelo segundo a OMS, finalizando pelas linhas orientadoras das políticas 

públicas, que enquadram a implementação de um conjunto de programas, os quais 

visam optimizar as oportunidades para a população idosa, no sentido de melhorar a 

sua qualidade de vida. 
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1. Envelhecimento Funcional  

O envelhecimento é um fenómeno que apresenta diferentes perspectivas: entre 

outras, cronológica, biológica/fisiológica, social e psicológica. Iremos abordar cada 

uma, verificando de que forma influenciam o indivíduo. A passagem para o estado 

de reforma implica várias mudanças no dia-a-dia do idoso: o sedentarismo, em 

conjunto com os processos biológicos do envelhecimento, leva à diminuição 

progressiva das capacidades motoras, o que por vezes cria dificuldades na 

realização das actividades de vida diária de forma independente. Mas não é só a 

parte física que sofre alterações com o envelhecimento, são também notórias ao 

nível psicológico e cognitivo, as quais podem colocar em causa a autonomia do 

indivíduo.  

 

O envelhecimento é um fenómeno normal e universal, directamente ligado aos 

processos de diferenciação e crescimento. Ermida, (1999: 43) refere […] o 

envelhecimento biológico, expresso pelas alterações estruturais e funcionais que 

ocorrem no organismo, e que nem sempre é coincidente com o envelhecimento 

cronológico medido pelo calendário. Alguns autores afirmam que envelhecemos a 

partir do momento em que somos gerados ou do momento em que nascemos. 

Outros afirmam que só envelhecemos após todas as fases de desenvolvimento e 

estabilização. Segundo esta perspectiva passamos ao longo da vida por várias 

etapas; concepção, nascimento, desenvolvimento, puberdade e maturidade, na 

qual ocorre uma estabilização e a última etapa, o envelhecimento. Em cada etapa 

existe um novo processo de adaptação física e psicológica. (Costa, 1999; Netto & 

Ponte, 2002; Varregoso, 2004; Chainiaux & Toussaint, 2009). Segundo Filho (2002: 

69), […] todo o ser vivo apresenta um padrão genético que condiciona o seu 

desenvolvimento e envelhecimento. Ele também sofre a influência de inúmeros 

factores do meio ambiente que, pelo menos experimentalmente, podem alterar esses 

processos. O mesmo autor afirma, que se verifica a partir da terceira década de vida 

uma progressiva mudança morfológica e funcional, mais evidente em alguns 

sistemas do que noutros. Após a maturidade/vida adulta, existem vários factores 

que influenciam o processo de envelhecimento, podendo este ter uma trajectória 

ideal ou uma trajectória decrépita, como podemos verificar na figura seguinte (1). 
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Figura 1: Manutenção da Capacidade Funcional Durante o Curso da Vida 

Fonte: OMS (2005: 15)  

 

O ciclo da vida do ser humano pode ser considerado em três etapas fundamentais: o 

crescimento, a maturidade e a velhice. A primeira etapa termina por volta dos 18/21 

anos de idade, segue o período da chamada idade adulta, no qual existe um pico de 

maturidade que se verifica aproximadamente entre os 20/30, e após os 30 anos de 

idade inicia-se um ligeiro declínio até cerca dos 40-45, mais acentuado após a 

menopausa e a andropausa e bastante mais intenso após os 60 anos (Filho, 2002; 

Imaginário, 2004; Barreiros, 2006). Segundo vários autores, é considerado Idoso um 

indivíduo com 65 anos ou mais anos de idade (OMS, 1999; Shephard, 2003; 

Imaginário, 2004; Spirduso, 2005b). No entanto, existem já várias caracterizações/ 

definições de idoso segundo as várias faixas etárias, como podemos observar no 

Quadro seguinte (1). Para além da definição de idoso, surgiu na última década a 

definição de sénior, considerando-se indivíduo sénior aquele que tem mais de 55 

anos de idade (Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano [CEDRU], 

2008). Mas o tempo de vida não é o único factor que explica a entrada no estado de 

velhice e as etapas e respectivas idades, mencionadas no Quadro 1, podem não 

corresponder à realidade biológica, sendo censurável falar-se de uma idade precisa 

de entrada na velhice, dado que ela resulta de um processo causa-efeito com base 
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em vários factores (patologias, meio ambiente, alimentação, meio psicossocial, 

etc.), o que leva a que o envelhecimento seja bastante diferenciável de indivíduo 

para indivíduo (Pont Gueis, 2003; Shephard, 2003). 

 

Quadro 1: Caracterização do Idoso nas Várias Faixas Etárias 

Autor Definição  Idade (anos) 

Organização 

Mundial de Saúde 

(Fragoso & Vieira 2006) 

Middle age 45-59 

Elderly 60-74 

Old 75-90 

Very Old Mais de 90 

Shephard (2003) 

Meia-idade 40-64 

Velhice 65-74 

Velhice avançada 75-84 

Velhice muito avançada 85 e mais 

Imaginário (2004) 

Idoso Jovem 65-74 

Idoso Médio 75-84 

Idoso Idoso 85 e mais 

Spirduso; Francis e MacRae (2005) 

Young-old  65-74 

Old 75-84 

 +Old-Odl 85-99 

Oldest-Old 100 e mais 

 

Desta forma podemos concluir que envelhecer é um processo dinâmico e 

progressivo, mas individual e variável, o que nos sugere que os idosos são um grupo 

bastante heterogéneo. Apresentamos, seguidamente, algumas definições de 

envelhecimento. Iniciamos por uma datada de 1980, Birren in Cordeiro (1999: 54) O 

envelhecimento, refere-se às mudanças regulares que ocorrem em organismos 

maturos, geneticamente representativos, vivendo em condições ambientais 

representativas, na medida em que avançam na idade cronológica. Para este autor a 

forma como envelhecemos está directamente relacionada com a forma e o meio 

onde nos desenvolvemos, sendo o meio físico e social, factores que contribuem 

para que o organismo se desenvolva e consequentemente envelheça.  

Em 1988, Kirkwood (In Cordeiro 1999: 54) afirma que o envelhecimento é um 

processo universal, que se realiza a partir do ciclo de vida biológico, inerente ao ser 
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humano, cujo resultado é óbvio, mas cujo mecanismo permanece desconhecido. 

Segundo Zambrana (1991: II) o envelhecimento manifesta-se de várias formas. 

Aparece muito antes daquilo que entendemos por velhice, tem uma evolução contínua 

e vem acompanhado – de entre outros “males” – de uma limitação das capacidades de 

adaptação do indivíduo […]. Para Ermida (1999: 43) envelhecer é […] um processo 

de diminuição orgânica e funcional, não decorrente de acidente ou doença e que 

acontece inevitavelmente com o passar do tempo. Significa isto que o envelhecimento 

não é em si uma doença, embora possa ser agravado ou acelerado pela doença. 

Segundo Netto e Ponte (2002: 5), o envelhecimento manifesta-se por declínio das 

funções dos diversos órgãos que, caracteristicamente, tende a ser linear em função do 

tempo, não se conseguindo definir um ponto exacto de transição […]. Na perspectiva 

de Filho (2002: 60) é um […] processo dinâmico e progressivo, no qual há alterações, 

morfológicas, funcionais e bioquímicas, que vão alterando progressivamente o 

organismo, tornando-o mais susceptível às agressões intrínsecas e extrínsecas que 

terminam por levá-lo à morte. Para Shephard (2003: 2), […] o envelhecimento é um 

processo contínuo que afecta progressivamente as funções no decorrer do ciclo vital.  

Imaginário (2004: 41) refere que […] o envelhecimento é o fenómeno biológico 

certamente mais partilhado, pelo reino animal e vegetal, embora alguns envelheçam 

muito depressa, outros de forma mais lenta, e outros ainda pareçam não sofrer de 

senescência. […] o ciclo vital do homem compreende três fases consecutivas: o 

crescimento, a maturidade e a velhice. Spirduso, Francis e MacRae (2005: 4) 

apresenta-nos uma definição de envelhecimento, tendo em conta os diferentes 

aspectos mencionados anteriormente 

Anging – on the simplest level, physical age seems easy to define. It is the 

chronological time something has existed or the number of elapsed 

standard time units between birth and a date of observation. On this level, 

age and time are synonymous. On another level, however, the physical 

dimension and meaning of time depend totally on the biological, 

psychological, and social significance attached to time; for that reason the 

concept of time has been the subject of philosophical debate for centuries. 

Because time and chronological aging can be viewed as synonymous, it is 

impossible to divorce aging from the passage of time. Yet biologic 
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processes that occur in youth are thought of as developmental, whereas 

time –related changes that lead to disability and dysfunction are thought 

of as adult aging, or senescence. 

 

Desta forma entendemos que o envelhecimento implica uma diminuição 

progressiva da capacidade de adaptação do organismo face aos factores intrínsecos 

e extrínsecos, a qual tem repercussões a nível de funcionalidade, da mobilidade, da 

independência, da autonomia, da saúde e consequentemente da qualidade de vida 

(Carvalho, 2002). Assim sendo, entende-se envelhecimento como sendo um 

processo inerente a todos os indivíduos e que se expressa pela perda da capacidade 

de adaptação e pela diminuição da funcionalidade que está associada às alterações 

físicas e fisiológicas (Spirduso, 2005). A autora, em 1995 (cit. por Andreotti & 

Okuma, 2003: 48) distinguiu cinco níveis de capacidade funcional em idosos, ou seja, 

a) Fisicamente dependentes: pessoas que não podem executar actividades básicas 

da vida diária (como vestir-se, tomar banho, comer) e que dependem de outros 

para suprir as necessidades diárias;  

b) Fisicamente frágeis: indivíduos que conseguem executar actividades básicas da 

vida diária, mas não todas as actividades instrumentais da vida diária;  

c) Fisicamente independentes: podem realizar todas as actividades básicas e 

instrumentais da vida diária, mas são geralmente sedentários; 

d) Fisicamente activos: realizam exercícios regularmente e aparentam ser mais 

jovens que a sua idade cronológica; 

e) Atletas: correspondem a pequena percentagem da população, pessoas 

envolvidas em actividades competitivas. 

 

Segundo Veras (2002: 384), o conceito de capacidade funcional é particularmente útil 

no contexto do envelhecimento. Envelhecer, mantendo todas as funções, não significa 

problema, quer para o indivíduo ou para a comunidade. Os problemas surgem 

quando as funções se começam a deteriorar. O conceito de capacidade funcional 

está ligado à manutenção de independência e autonomia, e estas intimamente 

ligadas à qualidade de vida. Existe portanto, em termos fisiológicos/biológicos, um 

envelhecimento físico e cognitivo/mental com consequências e reflexos para o 
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indivíduo. O envelhecimento é um processo irreversível e progressivo, que afecta os 

vários órgãos e sistemas, verificando-se um declínio quase análogo de todas as 

funções. É com base em vários autores, que apresentamos seguidamente as 

alterações associadas ao processo de envelhecimento ao nível social e psicológico, 

bem como as alterações ao nível fisiológico e as alterações das capacidades 

motoras no indivíduo idoso. 

 

1.1. Alterações Fisiológicas 

O envelhecimento fisiológico não evolui a um ritmo uniforme em todas as funções, 

sistemas e órgãos. Relativamente ao Sistema nervoso, pode dizer-se que é um dos 

sistemas mais vulneráveis às alterações do envelhecimento. O cérebro é um órgão 

que funciona de acordo com regras gerais muito simples no início, mas extremamente 

complexas na sua aplicação (Delacourte, 2009: 64). Dispomos de captadores, os 

nossos sentidos, nomeadamente a visão e a audição, que nos permitem receber 

informações do mundo exterior, sob a forma de influxos nervosos e que depois são 

transmitidas pelos neurónios sensoriais para diferentes regiões do sistema nervoso 

central. Após recebidas, essas informações são analisadas e integradas e geram 

novas informações, que nos permitem posteriormente interagir com o mundo 

exterior. Ao longo do processo de envelhecimento, o peso e o volume do cérebro 

diminuem; existe também uma diminuição do número de neurónios; bem como 

uma redução do caudal sanguíneo cerebral; ocorrem modificações do sistema 

nervoso ao nível dos órgãos centrais; existe uma diminuição progressiva da 

velocidade de propagação dos impulsos nervosos nos nervos motores com um 

aumento do tempo de resposta, verificando-se um efeito de lentidão no 

processamento de informação (Coutier, Camus & Sarkar, 1990; Van Norman, 1995; 

Diogo, 2002; Pont Gueis, 2003; Barreiros, 2006; Delacourte, 2009). Como 

consequência da deterioração do sistema nervoso alguns indivíduos apresentam 

diminuição da agilidade mental e da capacidade de raciocínio abstracto, outros 

apresentam diminuição na percepção, análise e integração da informação sensorial, 

diminuição da memória recente, alguma perda na habilidade de aprendizagem, 

dificuldade na atenção e nos processos de tomada de decisão, bem como alguma 

lentidão motora.  
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Para melhor clarificarmos estas consequências vamos dividir esta análise em dois 

itens: cognitivos e motores. Algumas alterações cognitivas/intelectuais estão 

associadas à velhice. A capacidade de compreensão, o vocabulário e os 

conhecimentos gerais são geralmente mantidos. Altera-se a capacidade de atenção 

e concentração, a atenção diminui com a idade e dividir a atenção entre várias tarefas 

(atenção dividida), pode ser uma questão de resolução complicada para o idoso, 

necessitando certamente de mais tempo. Outras funções da atenção que são 

reconhecidamente afectadas pela idade são a capacidade de distinguir certos 

estímulos numa sequência (atenção selectiva), a capacidade de manter a atenção 

focada numa determinada tarefa (atenção concentrada), ou a focagem alternada de 

atenção em diferentes tarefas (atenção alternada) (Birren & Schaie, 1990, cit. por 

Barreiros, 2006: 96); as faculdades intelectuais (a memória e a rapidez de reacção e 

assimilação) são muito sensíveis ao aumento da idade, diminuindo com o 

envelhecimento. A capacidade de fixação decresce, ou seja, a memória a curto 

prazo, bem como o transfer de curto para longo prazo, no entanto, a memória a 

longo prazo é mantida/conservada e é recordada frequentemente. (Coutier, Camus 

& Sarkar, 1990; Pont Gueis, 2003; Barreiros, 2006; Delacourte, 2009). A diminuição 

da memória não é típica apenas dos indivíduos mais velhos, começando por ocorrer 

nos indivíduos na fase adulta e acentuando-se muito mais em idades avançadas. Os 

problemas típicos da memorização no indivíduo idoso podem ser explicados por 

vários motivos: mau uso das estratégias de elaboração, reorganização e codificação 

de informação; uso de estratégias cognitivas inadequadas; erros de sub ou 

sobreestimativa da capacidade real (potenciados com a ansiedade e receio de 

falhar) (Barreiros, 2006). Contudo, estudos recentes mostram que é possível treinar 

competências de memória entre os mais velhos com sucesso idêntico ao obtido nos 

jovens adultos (Cavallini, Pagnin & Vecchi, 2003, In Barreiros, 2006: 98). No entanto, 

alguns autores questionam-se se a diminuição destas capacidades (atenção, 

memória) influenciam a capacidade de aprender, uma vez que está provado que 

aprender se torna cada vez mais difícil à medida que a idade avança, embora os 

estudos comprovem também que a aprendizagem está directamente relacionada 

com as características das tarefas propostas, uma vez que não se verificam 
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diferenças entre indivíduos jovens e indivíduos idosos em tarefas fáceis, essas 

diferenças apenas se tornam patentes quando a dificuldade da tarefa aumenta. No 

entanto, se for transmitida uma instrução prévia sobre o elemento chave da tarefa, 

as diferenças só se apuram entre os indivíduos mais novos dos 20-30 anos e os mais 

velhos entre os 76-90 anos, não se distinguindo o grupo intermédio dos idosos 

entre os 65-75 anos. (Godinho, Melo, Mendes & Chiviakowski, 2006). 

 

Também podem ser observadas consequências do envelhecimento do sistema 

nervoso na eficácia motora, tornando-se o idoso globalmente e de forma 

progressivamente mais lento, devendo-se essa lentidão a várias razões. A taxa de 

lentidão psicomotora é também muito afectada pelas exigências da tarefa, pois a 

eficácia dos movimentos depende da boa condição dos nervos efectores 

periféricos, bem como da integridade dos sensores musculares, tendinosos e 

articulares: Estes elementos cooperam e são indispensáveis para os 

comportamentos motores, como por exemplo nos reflexos no controlo postural, 

nos transtornos em termos do equilíbrio e no conhecimento do próprio corpo e na 

dificuldade em executar os exercícios. Na execução dos actos voluntários surgem 

também transtornos ao nível da escrita, ou seja, toda a coordenação sensório-

motora fica afectada (Coutier et al., 1990; Diogo, 2002; Shephard, 2003; Barreiros, 

2006). Estima-se que apenas 4% da redução da condução nervosa periférica esteja 

relacionada com a idade, pois a principal redução da velocidade de reacção e de 

resposta está, segundo Spirduso, (2005b) relacionada com a lentidão psicomotora 

que se acentua depois dos 65 anos, embora a idade cronológica não reflicta 

fidedignamente esse efeito, pois pode ser afectada por outras variáveis, tais como a 

ansiedade e a auto-imagem. O ciclo percepção-acção é indissociável do ponto de 

vista funcional e é extremamente afectado pelas alterações do envelhecimento. 

 

Existe no entanto, uma dificuldade de distinguir o que é fruto do envelhecimento 

normal (atrofia cerebral/perda significativa de células nervosas) e o que é gerado 

por doenças neurodegenerativas em desenvolvimento. Frequentemente podemos 

observar ao longo do envelhecimento duas patologias a “Tau e a Aß”, que estão na 

origem da doença de Alzheimer (Delacourte, 2009). Para Shephard (2003), existem 
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outros factores que contribuem para um desempenho cerebral deficiente, para 

além da doença de Alzeimer, tais como: um nível educacional limitado; a falta de 

prática recente de habilidades motoras e sensoriais especializadas; uma 

desaceleração na velocidade perceptiva, que estará provavelmente relacionada a 

uma deterioração dos sistemas sensoriais; uma desaceleração na síntese dos 

péptidios específicos da memória; um estado de depressão; doenças 

cardiovasculares; administração de medicamentos sedativos e alteração dos níveis 

de actividade física habitual. Esta diversidade de factores permite-nos sublinhar que 

embora o sistema nervoso seja claramente afectado pelo processo de 

envelhecimento, a intensidade das alterações é extremamente variável de indivíduo 

para indivíduo com a mesma idade e os declínios cognitivos ligeiros não estão 

forçosamente ligados às patologias. (Barreiros, 2006; Delacourte, 2009). 

A longevidade da espécie humana aumentou de maneira espectacular, 

sendo comum encontrar octogenários e nonagenários atentos e lúcidos. No 

entanto, vê-se que carregam uma série de aparelhos biónicos, com um jogo 

completo de óculos à mão e um ou dois aparelhos auditivos electrónicos. 

Outros sinais de envelhecimento, como as cataratas, terão eventualmente 

sido corrigidos graças a uma intervenção cirúrgica anódina (Delacourte, 

2009: 64).  

 

Isto demonstra que os sistemas sensoriais e as operações perceptivas são muito 

sensíveis ao envelhecimento, verificando-se uma diminuição do seu desempenho ao 

longo do tempo. Este é um factor crítico por duas razões: (1) a informação, quer 

interna quer externa ao corpo, é recolhida de forma menos precisa, e (2) as bases para 

tomada de decisão são por vezes insuficientes, levando à produção de respostas 

menos ajustadas, senão totalmente incorrectas (Barreiros, 2006: 92). O sistema 

auditivo regista um ligeiro declínio depois dos 30 anos, e esse declínio é mais 

acentuado após os 50 anos de idade, a partir dos 65 anos de idade a variação inter-

individual na percepção de sons de alta frequência (8000Hz) é muito elevada, sendo 

três vezes superior à variação verificada aos 25 anos, esta variação significa que a 

exposição a condições agressivas pode ser muito diferente de indivíduo para 

indivíduo, e que a interacção deste factor com as características individuais de cada 
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sujeito, resultam em diferenças muito significativas de idoso para idoso. Para 

termos uma noção a voz humana pode variar entre 100 e os 600 Hz e o ouvido 

humano detecta sons até cerca de 20.000Hz, no entanto com o avançar da idade 

são as frequências mais baixas as mais afectadas.  

O ouvido duro dos idosos […] e as suas consequências envolvem, em casos 

menos dramáticos, a perda de discriminação de alguns sons, confusão no 

entendimento da fala e certa dificuldade em seguir conversas. A 

sensibilidade à intensidade do som é observável no envelhecimento, mas é 

severamente afectada por condições acústicas lesivas (Barreiros, 2006: 

93). 

Os indivíduos idosos necessitam de mais tempo para distinguir algo entre os sons 

ou para identificar um som/uma conversa no meio do ruído de fundo. A percepção 

auditiva encontra-se muitas vezes deteriorada quer quanto à capacidade de 

localização auditiva, quer quanto à sua discriminação, ou seja, ocorre uma 

diminuição da captação clara de informação (Barreiros, 2006; Godinho et al., 2006; 

Delacourte, 2009). 

 

No caso da visão, com o avançar da idade ocorre uma redução da dimensão da 

pupila e uma crescente opacidade do humor vítreo, o que leva à necessidade de 

uma maior iluminação ambiental, uma vez que a quantidade de luz que atinge a 

retina é reduzida em cerca de dois terços comparativamente com o indivíduo adulto 

jovem. As alterações da capacidade visual com o envelhecimento levam a 

modificações no comportamento do dia-a-dia do idoso, como por exemplo: reajuste 

postural para ver televisão ou ler; alteração no padrão de deslocação (mais lento 

/hesitante); imprecisão para alcançar objectos; incapacidade para perceber 

desníveis; recurso mais acentuado de informação de natureza táctil para regular a 

sua deslocação; dificuldade na perspicácia e na focagem objectos a distâncias 

próximas; dificuldade na distinção de cores; declínio da percepção de profundidade 

e da amplitude e sensibilidade do campo visual (Barreiros, 2006; Godinho et al., 

2006). Os idosos são ainda mais sensíveis às condições de luminosidade e à adaptação 

quer à claridade quer à escuridão (Barreiros, 2006: 95). 
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Quadro 2: Valores de Problemas de Audição e Problemas de Visão na População Americana 

 Problemas de audição Problemas de visão 

18-44 anos 6,9 % 5,18% 
45-64 anos 17,6% 10,6% 
65-74 anos 29,7% 16,4% 
> 75 anos 46,3% 20,6% 

   
Fonte: Barreiros (2006: 93) National Center for Health Statistics 

 
Estes valores dão-nos uma perspectiva da percentagem de indivíduos acima dos 65 

anos com limitações na capacidade auditiva (76%) e visual (40%), facto este que 

afecta a qualidade de vida dos idosos e que devemos ter em consideração quando 

trabalhamos com os mesmos. A informação táctil proveniente das palmas das mãos 

e dedos também se reduz significativamente com o avançar da idade, bem como a 

percepção de vibrações. A integração de todas as fontes de informação (tácteis, 

cinestésicas, auditivas ou visuais) torna-se um problema para o processador central, 

que também já apresenta a sua capacidade reduzida (Barreiros, 2006; Godinho et 

al., 2006). Para termos uma melhor noção das consequências do envelhecimento 

nos sistemas sensoriais e nervoso apresentamos o exemplo de uma tarefa real e 

frequente no dia-a-dia do idoso, que requer um enorme processamento de 

informação.  

Ao atravessar uma rua de muito trânsito, por exemplo, há muita 

informação, oriunda de diferentes fontes, que é necessária para julgar 

convenientemente as possibilidades de acção […] adequada face ao 

envolvimento. Trata-se portanto não apenas de perceber condições 

ambientais, mas de as perceber como função de capacidades motoras 

próprias. A falta de eficiência, quer no juízo perceptivo quer nas 

capacidades motoras, leva frequentemente a decisões incorrectas 

(Barreiros, 2006: 95,96).  

A diminuída capacidade de tomar decisões precisas com base na apreciação 

perceptiva correcta, a fim de estabelecer uma organização das acções de acordo 

com o que se pretende, é uma das maiores limitações do indivíduo idoso. A lentidão 

dos movimentos é um reflexo, sendo uma consequência natural do 

envelhecimento.  
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O envelhecimento manifesta-se ao nível do Sistema cardiovascular de duas formas, 

ao nível anatómico e ao nível patológico. Quanto às modificações anatómicas 

verificamos: a massa muscular cardíaca não tende a diminuir com o envelhecimento 

contrariamente ao que ocorre com os outros órgãos (fígado, rins e cérebro), o 

aumento da massa cardíaca segundo Silva (2006: 38), resulta da hipertrofia das 

células musculares cardíacas e da quantidade de tecido conjuntivo; nas grandes 

artérias há um aumento do componente colágeno e perda do componente elástico 

causando uma maior rigidez das paredes; as fibras do miocárdio sofrem uma 

degeneração (atrofia, modificação da elasticidade e da controlabilidade), existindo 

uma tendência para o depósito de lipídos e perda de elasticidade da parede dos 

grandes vasos, a qual se torna enrijecida, ocasionando aumento da pressão arterial 

sistólica; nas arteríolas existe um aumento da espessura da sua parede, o que 

determina a elevação da pressão arterial diastólica, verificando-se que algumas 

destas alterações são compensatórias. As alterações sofridas com o envelhecimento 

e sem a presença de doença cardíaca, diminuem a reserva funcional cardiovascular, 

contribuindo para a diminuição do VO2máx (Silva, P., 2006). Uma das alterações mais 

expressiva que ocorre com o envelhecimento é a diminuição da frequência cardíaca 

máxima, estimando-se que esta seja de 1 batimento/min por ano à medida que 

envelhecemos. Enquanto que os valores das crianças frequentemente ultrapassam os 

200 batimentos/mim, a média para os indivíduos com 60 anos é aproximadamente 160 

batimentos/min (Wilmore & Costill, 2006: 554). O volume de ejecção máximo, o 

débito cardíaco e o fluxo sanguíneo periférico também têm tendência a diminuir 

com o avançar da idade. Não é muito claro que a diminuição da função 

cardiovascular seja causada apenas pelo envelhecimento, suspeita-se que também é 

ocasionada pela diminuição da actividade (Shephard, 2003; Silva, P., 2006; Wilmore 

& Costill, 2006;). Segundo a ACSM (2007) e Swine (2009) as pressões arteriais em 

repouso e durante o exercício são mais altas nesta faixa etária. O carácter 

patológico da arteriosclerose acentua-se com o envelhecimento, podendo ocorrer: 

sopros, angina de peito, maior probabilidade do enfarte do miocárdio, colesterol e 

hipertensão arterial (Coutier et al., 1990; Meirelles, 2000; Duarte, 2002; Filho, 2002). 
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Devido à melhoria da qualidade dos cuidados de saúde e do conhecimento dos 

factores de risco, a esperança de vida aumentou ao longo das últimas décadas, no 

entanto adjuvado a esta longevidade ocorre uma incidência de patologias 

vasculares associadas ao aumento da idade (Schoevaerdts, 2009). A aterosclerose é 

frequente nas pessoas idosas e ameaça o seu modo de vida e longevidade. Todos os 

sectores vasculares são susceptíveis de ser atingidos e, em particular, a integridade do 

funcionamento dos segmentos cerebrais e viscerais é ameaçada pelas alterações 

devidas ao envelhecimento (Schoevaerdts, 2009: 85).  

 

Existem vários factores de risco para a aterosclerose mas existem três, que estão 

inegavelmente ligados: a idade; o sexo masculino e a hereditariedade. As 

complicações cardiovasculares são frequentes aos 80 anos (39% de causa de morte nos 

homens e 45% nas mulheres), com uma esperança de vida notável (7,4 anos nos 

homens e 9,2 nas mulheres, em França, no ano de 1992) (Schoevaerdts, 2009). Embora 

com todas as alterações acima descritas e tendo em conta que os estilos de vida 

(alimentação, prática de actividade física, etc) influenciam bastante o sistema 

cardiovascular, Swine (2009) afirma que as possibilidades funcionais deste sistema 

permitem aos indivíduos idosos responder às necessidades do dia-a-dia, tanto em 

repouso como durante um esforço. 

 

As alterações, ao nível do Sistema respiratório que ocorrem no processo de 

envelhecimento são marcadas por uma crescente rigidez da parede torácica e uma 

perda de elasticidade no tecido pulmonar, existe também uma perda de 

elasticidade nos alvéolos e calcificação das cartilagens costais, provocando uma 

diminuição da capacidade vital e aumento do volume residual (Silva, 2006; Mannes, 

2009; Silva, 2009). Como consequências desta alterações verificamos que os idosos 

apresentam insuficiência respiratória restritiva, obstrutiva e difusional, embora 

estas não sejam evidentes em circunstâncias normais mas sim em condições de 

esforço ou quando existem processos patológicos pulmonares associados ao 

envelhecimento (Duarte, 2002; Pont Gueis, 2003; Shephard, 2003; Wilmore & Costill, 

2006). 
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No Sistema ósseo existe uma diminuição da espessura do osso tanto o esponjoso 

como o compacto; a diminuição da reabsorção interna óssea; a diminuição da 

mineralização óssea, essencialmente cálcio e fósforo. A osteoporose é uma 

consequência dos efeitos referidos anteriormente. (Coutier et al., 1990; Carvalho 

1999; Meirelles, 2000; Sherphard, 2003). Existem diferenças entre o sexo relativas a 

este item, tendo as mulheres um aumento significativo da perda da massa óssea 

após a menopausa, […] o processo de diminuição de minerais ósseos ocorre mais 

rapidamente em mulheres (38g/década) do que em homens (36g/década) e as 

mulheres também são mais vulneráveis porque elas iniciam o processo de 

envelhecimento com conteúdo máximo de cálcio menor (Shephard, 2003: 78). Para 

Najas & Sachs (2002: 271)  

[…] a osteoporose é caracterizada por uma perda global de massa óssea, 

incluindo tanto minerais quanto a proteína da matriz colagenosa. Embora a 

composição do osso remanescente seja normal, as fracturas causadas por 

traumas mínimos são e ocorrência frequente.  

Desta forma é necessário ter mais atenção às quedas a partir deste período, visto 

que devido às características do osso a sua fractura é mais fácil (Baptista, 2006). 

 

Verifica-se no Sistema articular a degeneração da cartilagem articular e da cápsula 

articular e uma diminuição do líquido sinuvial. Pensa-se que as principais causas da 

degeneração articular acontecem devido a factores hereditários, desordens 

metabólicas e doença de articulação aguda anterior. As lesões podem ser 

produzidas por esforços muito fortes e frequente repetição dos mesmos. A 

obesidadde é outro factor que pode aumentar o risco de problemas articulares 

nomeadamente nos membros inferiores (Coutier, et al., 1990; Carvalho, 2003; 

Shephard, 2003). Problemas articulares são as queixas mais frequentes da pessoa 

idosa, […] o equivalente a 80% dos idosos têm alguma forma de queixa reumática e, 

em cerca […] de ¼ das pessoas idosas, isso leva a uma diminuição moderada ou grave 

das actividades diárias (Shephard, 2003: 81). Para Coutier et al. (1990:46) La artrosis 

en un proceso de genereción de las estructuras flexibles de la articulación […] e 

existem consequências bastante visíveis em termos motores, tais como: atrofia 
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muscular, devido à dor; rigidez dos tendões e ligamentos, o que leva muitas vezes a 

uma inactividade e consequente incapacidade (Coutier et al., 1990; Carvalho, 2003). 

 

Associado ao envelhecimento existe uma perda significativa de massa muscular. 

Verificamos um decréscimo da massa muscular de um forma lenta entre os 25 e 50 

anos de idade (10%), mas é entre os 50 e 80 anos de idade que o Sistema muscular 

sofre grandes modificações, ocorrendo uma perda rápida de massa muscula, cerca 

de 40%, o que significa que aos 80 anos o indivíduo já perdeu metade da sua massa 

muscular total. Existe uma degeneração das fibras brancas e vermelhas e surgem 

fibras hipertrofiadas, talvez compensatórias; existe um aumento do colagénio inter-

discal no músculo, que ocorre devido às fibras musculares irem desaparecendo e 

serem substituídas por tecido conjuntivo; as placas motoras apresentam um 

aumento do número de pregas e a fenda sináptica torna-se mais ampla pelo que a 

área de contacto entre o axónio e a membrana da célula diminui (Meirelles, 2000; 

Powers & Howley, 2000; Shephard, 2003). Segundo Fragoso e Vieira (2006: 75) […] 

a sarcopénia pode ser definida como a perda involuntária de massa muscular e 

consequente redução da força muscular. Ou seja, este enfraquecimento muscular 

leva a uma perda de força muscular e consequente diminuição de força, resistência, 

agilidade e flexibilidade. O envelhecimento muscular também leva à fadiga devido: à 

deficiência das condições de oxigenação, insuficiência da regulação circulatória e 

respiratória, diminuição da produção de energia devida ao lento consumo dos 

nutrientes transportados no sangue, transtornos do equilíbrio do ácido láctico no 

sangue, modificações bioquímicas sobretudo diminuição do potássio, variações do 

sistema hormonal e dos mediadores químicos e desequilíbrio dos centros de 

regulação do sistema emocional (hipotálamo) (Coutier et al., 1990; Diogo, 2002). As 

alterações dos sistemas anteriormente referidos têm consequências notórias ao 

nível das capacidades motoras. Seguidamente iremos descrever as alterações que 

decorrem do processo de envelhecimento na resistência aeróbia, na força, na 

flexibilidade, velocidade na agilidade, coordenação e equilíbrio.  

 

O declínio da resistência aeróbia justifica-se pela diminuição da Frequência Cardíaca 

Máxima e do consumo máximo de oxigénio, alterações responsáveis por uma 
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menor capacidade de realizar esforços de média e longa duração, tais como 

caminhar, correr, pedalar, dançar, subir escadas, fazer compras, e participar em 

actividades desportivas e recreativas, tornando o individuo idoso mais susceptivel à 

fadiga (; Ilando, Manz & Oliveira, 2006; Rikli & Jones, 2008; Silva, 2009). 

 

Ao nível da força/resistência muscular verifica-se uma diminuição da massa e tónus 

musculares e da velocidade de contracção. Estas alterações têm repercussões nas 

tarefas quotidianas, tais como: carregar as compras do supermercado, malas, netos, 

subir e descer degraus, caminhar, sentar e levantar. A perda da força não se verifica 

do mesmo modo em todos os grupos musculares, sendo os mais atingidos os 

membros inferiores, que perdem mais rapidamente a força, afectando os 

deslocamentos e o equilíbrio. (Ilando et al., 2006; Rikli & Jones, 2008; Silva, 2009). 

 

Ao longo do processo de envelhecimento verifica-se uma diminuição muito 

acentuada da flexibilidade, provocada pela perda de plasticidade dos tecidos que 

envolvem as articulações e pelo encurtamento muscular. Esta redução da amplitude 

dos movimentos limita o desempenho das actividades da vida diária (AVD) no 

indivíduo idoso tais como, vestir e despir roupa, pentear, atacar os sapatos, 

comprometendo a independência do idoso. A redução da flexibilidade aumenta a 

possibilidade de ruptura muscular de lesões ao nível dos tendões e ligamentos 

(Ilando et al., 2006; Rikli & Jones, 2008; Silva, 2009). 

 

No que concerne à agilidade (velocidade e coordenação) combinada com o 

equilíbrio dinâmico, verifica-se uma diminuição global que se justifica pela: 

diminuição da velocidade de processamento da informação, aumento do tempo de 

reacção, menor capacidade de coordenação, perda do equilíbrio e dificuldade na 

realização dos ajustamentos posturais. Tanto a agilidade como o equilíbrio dinâmico 

são essenciais na realização eficaz de tarefas do dia-a-dia como subir e descer do 

autocarro, desviar-se de um objecto em movimento, levantar-se a tempo de atender 

o telefone, conduzir (Ilando et al., 2006; Rikli & Jones, 2008). 
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O sedentarismo acentua as perdas das funções cardiovascular, respiratória, 

neuromuscular, decorrentes do processo de envelhecimento, reflectindo-se na 

diminuição da capacidade funcional. Para Van Norman (1995) no envelhecimento, a 

perda da produtividade, a perda da saúde e a perda da independência são os três 

maiores problemas comuns aos países europeus.   

 

A estrutura e composição corporal também sofrem modificações com o 

envelhecimento. A estatura mantêm-se até aos 40 anos e a partir desse momento, 

reduz cerca de 1 cm por década. Existe uma diminuição da altura devido a alterações 

da coluna (cifose dorsal; compressão inter-discal, diminuição da espessura discos, 

discos elásticos, vértebras achatadas); os membros inferiores também sofrem um 

arqueamento, devido ao aumento da cabeça do fémur, e à flexão dos joelhos; 

existe ainda um achatamento do arco plantar nomeadamente nas mulheres, outras 

alterações nas dimensões corporais relacionadas com a idade é a largura dos 

ombros e profundidade peitoral (Carvalho, 1999; Meireles, 2000; Filho, 2002; 

Shephard, 2003). Segundo Fragoso e Vieira (2006: 64), 

[…] no idoso 1/3 da diminuição da estatura parece resultar das 

modificações próprias do esqueleto que são consequências da idade […] e 

os restantes resultam das alterações seculares do crescimento em altura. 

Estas proporções de variação da altura são distintas no sexo masculino e 

feminino. Assim, a percentagem de variação da altura que é atribuída às 

modificações seculares é de, aproximadamente, 60% no sexo masculino e 

45% no sexo feminino. 

No entanto é importante referimos que se considerarmos a diminuição estatural 

que ocorre em média a partir dos 40 anos de idade, verificamos que essa 

percentagem é maior nas mulheres (55%) do que nos homens (40%), esta diferença 

deve-se provavelmente a uma maior incidência, no sexo feminino, da osteoporose e 

alterações a ela associadas após a idade da menopausa (Fragoso & Vieira, 2006). No 

que concerne ao peso existe uma tendência para a sua redução após os 60/65 anos 

de idade, apresentando padrões distintos para o sexo feminino e masculino (15% nas 

mulheres e de 5% nos homens). Esta redução deve-se à diminuição da massa celular 

do organismo, ou seja, do peso de alguns órgãos; à diminuição da massa óssea, e da 
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massa muscular. No entanto, caso essa tendência não se verifique, o peso mantém-

se inalterado ou aumenta devido ao aumento da massa gorda (FAT%) 

nomeadamente a partir dos 70 anos (Carvalho, 1999; Meirelles, 2000; Filho, 2002; 

Fragoso & Vieira, 2006). 

De forma geral, as alterações da quantidade absoluta e relativa de massa 

gorda e da distribuição da gordura corporal com a idade traduzem-se por: 

1) uma acumulação maior de gordura e durante mais tempo, no sexo 

feminino, o que implica uma diminuição tardia da massa gorda nas 

mulheres em comparação com os homens; e 2) uma redistribuição da 

gordura subcutânea das extremidades para a região central (andróide) e 

interna do tronco (Fragoso & Vieira, 2006: 65). 

A relação ente o avançar da idade e o aumento da gordura corporal deve-se 

também em parte a três factores: aumento da ingestão alimentar, diminuição da 

actividade física e redução da capacidade de mobilizar gordura (Wilmore & Costill, 

2006). Segundo Shephard (2003: 61) […] um acúmulo de gordura corporal 

relacionada à idade pode ser mascarado por uma diminuição simultânea na massa 

óssea e atrofia da musculatura esquelética. 

 

Outro factor de enorme importância e que sofre grandes alterações com o 

envelhecimento é a água, que representa na idade jovem/adulto cerca de 60% a 62% 

do nosso peso total. A perda de água intracelular, faz com que a quantidade de 

água total do corpo diminua para 53%/52% após os 65/70 anos de idade (Ermida, 

1999; Meirelles, 2000; Filho, 2002). Também a água corporal sofre alterações 

específicas consoante o sexo.  

As alterações da água corporal são pouco nítidas nas mulheres até 

aproximadamente os 60/70 anos, verificando-se após esta idade uma 

diminuição aproximada de 0,7 Kg/ano. Nos homens, o conteúdo de água 

parece manter-se relativamente constante durante a fase de adulto jovem 

sendo a partir desta fase gradual o seu declínio (aproximadamente 

0,3Kg/ano) até se atingir, por volta dos 70-80 anos, o seu nível mais baixo 

(Fragoso & Vieira, 2006: 66). 
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Aos 25 anos de idade a água intra-celular é cerca de 42% passando apenas para 33% 

aos 75 anos. De destacar, ainda o aumento da massa gorda que passa de 15% (25 

anos) para 30% (aos 75 anos). O índice de massa corporal (IMC) que consiste na 

relação entre o peso (kg)/altura (m2), é um bom indicador da quantidade de 

gordura, dando-nos uma noção do grau de obesidade dos indivíduos. Como 

podemos verificar no quadro seguinte (3), seria ideal que os indivíduos estivessem 

no índice 2, ou seja, entre os 18,5-24,9. Em geral, as pessoas com excesso de gordura 

em relação à massa magra não são capazes de executar funções físicas tão bem como 

as pessoas com proporções normais de gordura e músculo (Rikli & Jones, 2008: 48). 

Desta forma o IMC é considerado, pelos autores atrás referenciados, um indicador 

da aptidão funcional, devido à sua importância para a manutenção da mobilidade 

funcional.  

 

Quadro 3: Categorização dos valores do IMC  
Índice IMC Classificação 

1 < 18,5 Abaixo de Peso 

2 18,5 – 24,9 Peso Normal 

3 25,0 – 29,9 Sobrepeso 

4 30,0 – 34,9 Obeso classe I 

5 35,0 – 39,9 Obeso calsse II 

6 ≥ 40,0 Obeso classe III 

Fonte: (ACSM, 2007: 45) 

 

Estudos demonstram que indivíduos idosos com IMC elevado ou muito baixo, são 

mais propensos à incapacidade física o que os indivíduos idosos com proporções 

normais de massa corporal. Note-se ainda que valores elevados de IMC, ou seja, 

uma maior concentração de massa gorda, estão também associados a vários 

problemas de saúde, como por exemplo: hipertensão arterial, cardiopatias e 

diabetes tipo II, aumentando o risco de patologias cárdio e cérebro-vasculares, 

cujos efeitos podem ter consequências, em termos da mobilidade funcional 

(Sardinha, 2006; Rikli & Jones, 2008;). Independentemente do peso e do índice de 

massa corporal (IMC) o risco relativo de morte por doença coronária é 8 vezes superior 

em mulheres com uma elevada concentração de massa gorda perivisceral (Manson, 

Willett & Stampfer, 1995, cit. por Sardinha, 2006: 73). 
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Ainda relativamente à avaliação do IMC, não podemos descurar a medição da altura 

nos indivíduos idosos, uma vez que estes apresentam uma restrição importante que 

é decorrente da diminuição da altura que ocorre no processo de envelhecimento 

(Najas & Sachs, 2002; Shephard, 2003). É necessário, portanto, que sejam evitados 

erros de ordem técnica das medidas das duas variáveis que compõem o IMC – peso e 

altura –, como também, em relação a esta última, se adopte um método de medição 

que minimize o mais possível os efeitos do envelhecimento sobre a mesma (Najas & 

Sachs, 2002: 244). Segundo Fragoso e Vieira (2006), nos idosos a utilização do índice 

de massa corporal levanta outros problemas de interpretação, uma vez que: a 

percentagem de gordura é maior do que a esperada, para qualquer índice, devido à 

diminuição da massa muscular nos idosos; o índice de massa corporal apresenta 

uma associação maior com os valores das pregas adiposas e com a composição 

corporal em jovens, devido à diminuição da altura com a idade e, por último os 

valores de coorte para classificar os idosos deveriam ser diferentes daqueles a que 

se aplicam ao adulto jovem. Para Rikli e Jones (2008) o IMC ideal para idosos, 

embora ainda não tenha sido determinado, devido em parte a alterações 

desconhecidas que ocorrem nos tecidos musculares e ósseo durante o processo de 

envelhecimento, segundo a American College of Sports Medicine (ACSM) citada 

pelos autores acima referidos, têm um parâmetro geral em que consideram a faixa 

saudável - IMC = 19-26 valores, uma vez que valores ≥ 27, ou seja, de Sobrepeso, 

estão associados ao aumento do risco de doenças e perda de mobilidade, por outro 

lado valores ≤ 18, peso abaixo do normal, pode indicar perda de massa muscular e 

de tecido ósseo. 

 

Também se verificam alterações no decorrer do processo de envelhecimento nos 

outros sistemas, digestivo, imunológico, endócrino, urinário e reprodutor, mas não 

nos pareceu relevante referi-los. Relativamente às alterações morfológicas existe 

um aumento do diâmetro da caixa torácica e do crânio; um aumento da amplitude 

do nariz e dos pavilhões auditivos; um aumento do diâmetro antero-posterior e 

redução do diâmetro transverso do tórax; um aumento do diâmetro antero-

posterior do abdómen e do diâmetro biilíaco; uma redução da prega cutânea 

tricipital e manutenção da sub-escapular. A grande maioria dos órgãos internos 
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apresenta redução do peso, sendo os maus afectados os rins, o pâncreas e o fígado. 

(Meirelles, 2000; Filho, 2002). Com o avançar da idade verificam-se algumas 

alterações ao nível dos pêlos, que diminuem substancialmente, assim como os 

cabelos, consequência das alterações das células do córtex cerebral. A pele sofre 

uma atrofia com degenerescência das fibras elásticas, veririfcando-se também 

alterações na termoregulação por diminuição da capacidade sudativa; pelo que os 

idosos devem ter atenção às temperaturas extremas e à desidratação. (Carvalho, 

1999; Meirelles, 2000).  

 

Concluindo o envelhecimento é um fenómeno aceite e universalmente conhecido 

como um processo que ocorre a vários níveis e acontece em todos os indivíduos, 

mas que é variável de indivíduo para indivíduo, ou seja, independentemente de 

factores patológicos muitas vezes verifica-se um envelhecimento precoce de uma 

pessoa, apresentando muitas alterações fisiológicas, psicológicas ao passo que 

outra com a mesma idade se encontra menos envelhecida. A explicação para estas 

variações individuais, ou seja, mais lento nuns e mais rápido noutros, pode derivar 

de vários factores de influência genética, factores associados ao estilo de vida, 

como alimentação, a exposição a tóxicos e a actividade física, e factores associados 

ao envolvimento, pois até o local em que vivemos, tem um papel importante neste 

processo (Spirduso, 2005b). Ou seja, existe um misto de factores que levam a 

transformações e perdas derivadas do processo de envelhecimento biológico, que 

acarretam um conjunto de fragilidades, limitações e em alguns casos incapacidades, 

e que colocam em causa a capacidade de indivíduo idoso em adaptar-se às 

exigências do dia-a-dia como ser individual e em sociedade.  

 

Perante estes dados dos vários pontos deste capítulo surge-nos a necessidade de 

questionar: como devemos nós, sociedade, políticos e técnicos posicionarmo-nos 

para fazer face ao envelhecimento da população? Com que finalidades e prioridades 

deveremos agir e assumir o fenómeno do envelhecimento e da longevidade? Como 

devemos agir para desenvolver e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos 

cidadãos com 65 e mais anos de idade? Segundo Ermida (1999: 50), 
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 […] o idoso supera as diminuição mental, como a física, se elas não forem 

agravadas pela doença ou pelas agressões ambientais e sociais. A actividade 

intelectual e o exercício físico, o controlo da doença, a vida social e familiar 

favoráveis, permitem ao idoso ultrapassar as dificuldades de um 

envelhecimento normal e manter a autonomia e a qualidade.  

 

Nesta faixa etária a vida continua, mas os indivíduos idosos têm de realizar alguns 

ajustes e tomar precauções, no sentido do desenvolvimento de estilos de vida 

saudáveis (que obviamente já deveriam ter sido adoptados). É necessário que todos 

os indivíduos percebam que a velhice é uma etapa de crescimento pessoal, que 

deve ser preparada ao longo de toda a vida. 

 
1.2. Alterações Sociais e Psicológicas 

O processo de envelhecimento abre novas possibilidades, mas é acompanhado por 

um conjunto de desafios, mudanças ao nível físico, emocional e 

económico/material, com as quais nem sempre é fácil lidar. Segundo Martins, 

Gomes e Sobral (2002), as principais preocupações das pessoas idosas são, manter a 

independência e poder continuar a tomar as suas decisões em liberdade e continuar 

a ter uma participação social activa. Pont Gueis, em 2003, distinguia três etapas de 

adaptação dos idosos à nova situação (a reforma), a primeira é dominada pelos 

sentimentos de angústia, frustração e ansiedade, a segunda como a busca ansiosa 

de um novo papel social e a terceira, a estabilização deste novo papel social 

encontrado. Alguns factores que influenciam estas etapas são: o seu estado de 

saúde mental, a autonomia económica, a integração social e a amplitude de 

interesses. No entanto já verificamos que o envelhecimento é individual e existem 

enormes disparidades, nomeadamente no que respeita aos recursos económicos, 

ao acesso aos cuidados de saúde e muitas vezes também em termos do apoio 

emocional. Estas diferenças influenciam bastante a autonomia e qualidade de vida 

dos idosos. No entanto, e de uma maneira geral, no nosso país os idosos são um 

segmento desfavorecido da população, pois a passagem ao estado de reforma 

traduz quase sempre uma diminuição de rendimentos. As alterações sociais iniciam-

se precisamente com a ruptura com a vida profissional, que como já referimos, 
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conduz geralmente a uma diminuição do poder económico. Este conjunto de 

alterações são difíceis de ultrapassar e levam muitas vezes a que o idoso fique sem a 

opção de viver uma reforma mais activa, ou seja, acaba por ser uma vítima das 

normas da sociedade, podendo surgir um sentimento de tristeza e negativismo. A 

perda da função e status social prende-se com o estereótipo, ser idoso é não ser: 

activo, produtivo, actualizado e importante, ao contrário do que acontece em outras 

sociedades, em que ser idoso é sinal de sabedoria sendo-lhe dado importância na 

tomada de decisão da comunidade próxima. A pessoa idosa tanto é alvo de 

consideração como é rejeitada (Genon, 2009: 254), dependendo da sociedade em 

que está inserida. Na nossa, a imagem social negativa leva a uma insegurança social 

(Meirelles, 2000; Martins et al., 2002), embora esta imagem esteja em permanente 

mudança. 

 

A entrada no estado de reforma leva também à diminuição das rotinas, e 

consequentemente a um maior sedentarismo. Cumulativamente verifica-se uma 

diminuição das redes sociais e um previsível isolamento, o qual advém da perda de 

colegas e amigos de trabalho, da diminuição das relações parentais, associadas por 

vezes à perda do próprio conjugue. (Meirelles, 2000; Genon, 2009) O isolamento 

social é definido como um factor de risco para a morbimortalidade.  

[…] sociologicamente, a idade não significa apenas um espaço de tempo, 

mas uma categoria, uma actividade sócio-económica, modo diferente de 

vida, características pessoais, objectivos e conflitos de natureza variável, 

sentimentos positivos e negativos (Meirelles, 2000: 32).  

 

O envelhecimento social leva a um amento da fragilidade e da vulnerabilidade do 

idoso e qualquer agressão mínima à sua integridade provoca um desequilíbrio 

global muitas vezes irreparável, com graves consequências em termos psicológicos. 

Araújo (2011) indica-nos algumas consequências psicológicas que advêm da 

inactividade: baixa auto-estima, apatia, confusão, insónias, ansiedade e depressão. 

Esta inactividade leva a um sentimento de insatisfação com o seu estado de saúde, 

associado frequentemente à ausência de vontade própria e de falta de opção por 
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parte do idoso, em poder escolher ou rejeitar, o lazer. (Meirelles, 2000; Pont Gueis, 

2003).  

 

O envelhecimento […] psicológico é evidenciado por um processo dinâmico e 

extraordinariamente complexo muito influenciado por factores individuais que se 

iniciam com um declínio lento e depois acentuado das habilidades que o indivíduo 

desenvolvia anteriormente (Meirelles, 2000: 31). Este tipo de envelhecimento 

reporta-se às mudanças produzidas na capacidade individual de adaptação e de 

ajustamento, bem como à capacidade individual de responder às modificações 

internas e às contingências ambientais. A aceitação ou recusa da situação de velho; 

a depressão, a angústia, a ansiedade, o stress, a perda de auto-estima, autoconceito 

e autoconfiança, são sentimentos bem característicos de um envelhecimento 

negativo (Van Norman, 1995). Muitas vezes existe o sentimento de descrédito por 

parte da sociedade, que leva a que os idosos percam a confiança em si mesmos, 

uma desmotivação pessoal e social, existindo uma diminuição da vontade, das 

aspirações e da atenção. O idoso é vulnerável a situações novas, tendo atitudes 

hostis e de desconfiança perante o novo, o estado de incerteza, a ansiedade e a 

confusão, levam-no muitas vezes a ser incoerente nas suas atitudes, existindo uma 

deterioração da sua capacidade de convivência. (Meirelles, 2000; Paschoal, 2002; 

Van Norman, 1995).  

 

Como conclusão deste ponto podemos afirmar que a reforma traz inúmeras 

alterações no dia-a-dia do indivíduo idoso. Os idosos são um grupo especialmente 

vulnerável, com uma menor capacidade de adaptação a situações que lhe 

provoquem stress, as quais acontecem frequentemente pelo desajustamento que 

existe entre o que acham que são capazes de realizar e o que de facto conseguem 

fazer. Este desfasamento influencia a sua auto-estima e auto-imagem, facto que 

reforça o sentimento de inutilidade interiorizado pelo idoso, uma vez que a nossa 

sociedade valoriza a produtividade e o trabalho. Quando iniciam a etapa da reforma 

as pessoas têm de se adaptar a uma nova situação social, a um estado mais 

permanente de lazer, e neste sentido, é importante propor actividades que levem 

os idosos a combaterem o isolamento e inactividade, encontrando novos papéis 
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sociais. Ilano et al. (2006) afirmam que os programas de actividade física são uma 

excelente opção, uma vez que oferecem aos idosos o contacto social com outros 

idosos, num ambiente lúdico e descontraído, visando a melhoria da condição física e 

de saúde, e, que lhes permite ter uma ocupação regular, ou seja, novas rotinas ao 

longo da semana. O desafio é examinar e compreender as necessidades desta faixa 

etária e seleccionar medidas com vista a melhorar a condição física funcional e o 

desempenho social dos idosos. De forma a mantê-los activos na sociedade é 

necessário avaliar: as relações sociais e as actividades sociais (frequência, natureza e 

qualidade); os recursos sociais (rendimento económico, habitação e condições 

ambientais) e o suporte social (que tipo de ajuda de outras pessoas o idoso pode 

contar em caso de necessidade) (Paschoal, 2002). Este ano europeu do 

envelhecimento activo (2012) traz novas pressões sociais e constitui um incentivo ao 

estudo e debate nesta área de intervenção, com vista a identificar o perfil, as 

necessidades e expectativas do idoso do futuro, pois prevê-se que este venha a ser 

mais exigente, mais culto e com experiências de vida mais diversificadas. 

 
 

2. Envelhecimento Demográfico  

2.1. Aspectos Gerais  

O envelhecimento demográfico de uma sociedade traduz-se num aumento 

proporcional do grupo das pessoas idosas, com 65 ou mais anos, relativamente ao 

conjunto total da população. Este aumento resulta de um processo conhecido como 

transição demográfica, definido como a passagem de um modelo demográfico de 

fecundidade e mortalidade elevadas, para um modelo em que ambos os fenómenos 

atingem níveis baixos, com a redução dos efectivos populacionais jovens e um 

aumento dos efectivos populacionais idosos. A alteração da estrutura etária de uma 

população no sentido de um progressivo envelhecimento, pode caracterizar-se por 

um estreitamento proporcional da base da pirâmide de idades, envelhecimento na 

base, ou por um aumento relativo do topo da pirâmide de idades, processo 

conhecido por envelhecimento no topo. No entanto a situação mais comum em 

sociedades na 2ª ou 3ª fase de transição demográfica, que caracteriza os países 

Europeus, Japão, Estados Unidos e Canadá, é um processo de duplo 
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envelhecimento, verificando-se um estreitamento na base e um alargamento no 

topo. O efectivo populacional dos 0 aos 14 anos, os jovens, fica reduzido, quer pela 

diminuição das taxas de fecundidade e natalidade, quer pela redução da taxa de 

mortalidade infantil, enquanto que o efectivo dos idosos, com 65 ou mais anos de 

idade, aumenta consideravelmente, resultado dos avanços na área da saúde e da 

medicina em geral, assim como da melhoria das condições de vida, permitindo um 

aumento da duração média de vida.   

 

Quadro 4: Alterações da Estrutura Etária, 1996 / 2010   
 

PAÍSES 
JOVENS (%) IDOSOS (%) 

1996 2010 1996 2010 

ALEMANHA 15,9 13,3 15,8 20,6 
BÉLGICA 17,9 15,9 16,1 18,0 
CANADÁ 20,0 15,7 12,2 15,9 

DINAMARCA 17,6 17,6 15,1 17,1 
ESPANHA 16,2 14,6 15,6 17,1 

EUA 21,7 20,1 12,8 13,1 
FRANÇA 19,3 18,5 15,3 16.8 

HOLANDA 18,4 17,0 13,3 15,6 
ISLANDIA 24,2 20,2 11,4 12,7 

ITÁLIA 15,3 13,8 15,8 20.3 
PORTUGAL 17,5 15,1 14,8 18,2 

REINO UNIDO 19,3 17,3 15,7 16.5 
SUÉCIA 18,6 15,4 17,3 19,7 

TURQUIA 31,7 26,6 4,8 6,3 
Fonte: Base de dados da Eurostat, Worldbank. Org., 2011 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas (Rodriguez, 2006; Pinto, A. 2009) 

considera-se que uma população é envelhecida quando o grupo dos idosos é 

superior a 7%, madura se esse valor é superior a 4% e jovem quando o efectivo dos 

idosos é inferior a 4%. Holf (2009: 233), apresentou outra definição afirmando que: 

[…] uma população é considerada envelhecida ou madura quando o número de 

pessoas idosas é superior ao número de jovens que vivem num determinado país. A 

população mundial é muito heterogénea, e o cenário descrito de envelhecimento 

corresponde essencialmente aos países mais desenvolvidos, pois existem países 

como a Guatemala, República Democrática do Congo, Camarões, Paquistão, por 

exemplo, que ainda apresentam pirâmides etárias típicas de países em 

desenvolvimento, com elevada taxa de natalidade e mortalidade, grande proporção 

de jovens e baixa proporção de idosos. Enquanto a população da Europa tem um 

Índice Sintético de Fecundidade (ISF – número médio de crianças nascidas vivas por 
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mulher) de apenas 1,53, em África chega a 4,64. Na América Latina este índice é de 

2,3 e na América do Norte assim como na Ásia é de 2,03. Nos países em 

desenvolvimento estima-se que o processo de envelhecimento populacional se 

desenrole muito rapidamente, condensando-se em duas ou três décadas. Assim, 

enquanto que os países desenvolvidos se tornaram prósperos antes de envelhecer, 

os países em desenvolvimento envelhecerão antes de visivelmente prosperarem 

(OMS, 2002). As regiões com enquadramentos de conflito armado, com 

insuficiência de alimentos e/ou indisponibilidade financeira para assegurar cuidados 

básicos de saúde, apresentam também uma estrutura etária jovem, sem problemas 

de envelhecimento, mas, obviamente, com outro tipo de problemas sociais. 

No contexto mundial, e como podemos verificar na figura 2, a população idosa não 

se distribui uniformemente.  

 

 
Figura 2: Distribuição da População Idosa/ Mundo  

Fonte: Worldbank. Org., 2011 

 

O envelhecimento das populações tem uma ligação confirmada com um grau de 

desenvolvimento socioeconómico elevado, ao qual se associa a presença de 

directrizes, prioridades e preocupações, com a saúde e a qualidade de vida dos 

cidadãos. Nestes países verifica-se um grande desiquilíbrio entre a população activa 

e a população dependente (jovens e idosos), pesados encargos com a assistência 

médica e social e dificuldade em renovar as gerações. As zonas mais envelhecidas 
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são a Europa, a América do Norte e o Japão. Em termos médios a situação mundial 

tende a um progressivo envelhecimento populacional, prevendo-se que em 2050 a 

proporção de jovens diminua dos actuais 33% para os 20%, ao passo que a proporção 

de idosos aumente previsivelmente de 8% para 21% (United Nations, 2002b). A 

esperança de vida à nascença é também um bom indicador demográfico para 

analisar uma população. Se em países como a Austrália, o Japão, o Canadá ou a 

Espanha podemos esperar que um recém-nascido possa viver até aos 81/82 anos de 

idade, na maioria dos países do continente Africano, essa expectativa não 

ultrapassa os 60 anos de idade, atingindo valores muito baixos em países como 

Angola, Nigéria ou África do Sul.  

 

 Quadro 5: Esperança de Vida à Nascença (2011)  

 
PAÍSES 

Esperança de vida à nascença 
(anos) 

 
PAÍSES 

Esperança de vida à 
nascença(anos) 

Macau 84 Equador 76 
Andorra 83 Marrocos 76 
Austrália 82 China 75 

Japão 82 Hungria 75 
Itália 82 Bulgária 74 

Canadá 81 Brasil 73 
Suécia 81 Cabo Verde 71 
Israel 81 Índia 67 

Islândia 81 Rússia 66 
Espanha 81 Mauritânia 61 

Grécia 80 Quénia 59 
Reino Unido 80 Camarões 54 

Finlândia 79 Moçambique 52 
Portugal 79 África do Sul 49 

Estados Unidos 78 Nigéria 48 
Argentina 77 Angola 39 

 

Fonte: CIA World Factbook, 2011 

 

O modelo de análise da mortalidade por idades, constitui também uma forma 

explicativa do envelhecimento no topo da pirâmide de idades, pois os ganhos nos 

cuidados de saúde e condições de vida das populações permitem que um número 

crescente de pessoas idosas viva mais anos, verificando-se que o grupo dos mais 

idosos, 80 ou mais anos de vida, seja o grupo populacional, que nas regiões 

envelhecidas apresenta um maior crescimento. A sobremortalidade masculina 

continua a ser um facto, independentemente da idade considerada, embora as 

diferenças observadas entre os sexos sejam especialmente notórias nas idades em 

que as probabilidades de morte são mais baixas, o que pode ser entendido como 

uma consequência de comportamentos de género. No entanto, estima-se que uma 



 

41 

mulher com 65 anos de idade viva em média mais 3,6 anos do que um homem da 

mesma idade, o que prova que também existem factores biológicos para a 

sobremortalidade masculina. A esperança de vida mais elevada das mulheres 

explica a presença de um maior número de mulheres, quanto mais envelhecida for a 

população estudada. Outros indicadores demográficos que podem ser 

interpretados para melhor analisar o envelhecimento de uma população são: o 

Índice de Envelhecimento, que relaciona o grupo dos idosos com o grupo dos jovens 

de uma população – número de idosos por cada cem jovens -, e o Índice de 

Dependência de Idosos, que relaciona o número de idosos com o número de activos - 

quociente entre a população idosa e a população activa -. Este indicador é 

frequentemente traduzido em rácio de dependência de idosos, que indica quantos 

activos existem nessa população para cada idoso. Estes dois indicadores são muito 

importantes para analisar o envelhecimento demográfico de uma população, pois, 

ao indicarem o peso proporcional dos idosos relativamente a cada um dos outros 

grupos etários (jovens e activos), destacam o impacto do processo de 

envelhecimento nas relações intergeracionais dessa população.  

 

A progressiva melhoria das condições socioeconómicas da população europeia, os 

avanços da medicina, ao nível dos tratamentos e da prevenção e a situação de paz 

pareceriam, à partida, as condições ideais para o crescimento populacional da 

Europa. El envejecimento demográfico representa unéxito de las mejoras sanitárias y 

sociales sobre la enfermedad y la muerte (Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad, MISPSI, 2011: 33). 

 

Como podemos verificar no gráfico 1, este não é o cenário esperado, pois segundo 

as previsões da Eurostat para 2060, o número de nascimentos diminuirá 

progressivamente e, simultaneamente, o número de óbitos continuará a aumentar. 

(520.7milhões/ 2035 para 505.7milhões/ 2060). A diminuição da natalidade será a 

principal responsável pelo envelhecimento da Europa. A população europeia (EU27) 

irá gradualmente crescer até 2035 (501 milhões/ 2010 para 520.7milhões/ 2035) e, a 

partir daí, verificar-se-á um decréscimo progressivo. O incremento populacional na 

Europa previsto até 2035 dever-se-á exclusivamente aos movimentos migratórios, já 
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que o crescimento natural persistirá negativo. A pirâmide da UE27 (gráfico 1) mostra 

como o alargamento referente ao baby boomer se está a deslocar para cima, 

enquanto a parte central (15/64 anos) e a base (0 / 14 anos) da pirâmide, diminuirão 

consideravelmente até 2060. A idade média da população total da EU27 aumentará 

previsivelmente de 40.9 anos, valor obtido em 2010, para 47.9 anos de idade em 

2060 (Eurostat, 2009). 

 

 

Gráfico 1: Pirâmide etária da População Europeia, EU27, 2008/2060 

 

O contingente de idosos passará de 17,4% da população da Europa 27 em 2010, para 

30% em 2060, ao passo que os jovens diminuirão no mesmo período de 15,6% para 

8,3%. Como podemos verificar no quadro 6, estima-se que a proporção de idosos no 

território europeu aumente consideravelmente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

Quadro 6: Projecções da Evolução da Proporção de Idosos na Europa 2010/2060 

 
PAÍSES 

% de idosos na população total 

2010 2060 

EU 27 17,4 29,9 

ALEMANHA 20,7 32,5 

AUSTRIA 17,6 29 

BÉLGICA 17,1 26,5 

BULGÁRIA 17,5 34,2 

CHIPRE 13 26,2 

DINAMARCA 16,3 25,0 

ESLOVÉNIA 16,5 33,4 

ESLOVÁQUIA 12,2 36,1 

ESPANHA 16,9 32,3 

ESTÓNIA 17,1 30,7 

FILANDIA 17 27,8 

FRANÇA 16,6 25,9 

GRÉCIA 18,9 31,6 

HUNGRIA 16,6 31,9 

IRLANDA 11,3 25,2 

ITÁLIA 20,3 32,7 

LETÓNIA 17,3 34,4 

LITUÂNIA 16 34,7 

LUXEMBURGO 13,9 23,6 

MALTA 14,8 32,4 

NORUEGA 14,8 25,4 

PAÍSES BAIXOS 15,3 27,2 

POLÓNIA 13,5 36,2 

PORTUGAL 18,2 30,8 

REINO UNIDO 16,4 26,6 

ROMÉNIA 15 35 

REP. CHECA 15,3 33,4 

SUÉCIA 18,1 26,6 

SUIÇA 16,8 29 

Fonte: Eurostat, database, 2011; EUROPOP 2008, convergence scenario 

 

Relativamente ao Índice de dependência de idosos na Europa 27, estima-se que 

aumentará de 25.9% em 2010 para 53.5% em 2060, o que representa que enquanto 

em 2010 existiam 3,8 activos para cada idoso, em 2060 existirão previsivelmente, 

menos de 2 activos para cada idoso. Esta previsão do futuro é extremamente 

preocupante e compreendemos então a urgência de um debate, que englobando 

todos os sectores de decisão, possa implementar para além de políticas 

internacionais/nacionais, medidas de âmbito local e estratégias comunitárias, que 

permitam optimizar respostas e recursos e alargar as redes de suporte social. 
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Gráfico2: Índice de Dependência de Idosos – EU27, 2008/2060 

Legenda: BE- Bélgica, BG- Bulgária, CZ- República Checa, DK- Dinamarca, DE- Alemanha, EE- Estónia, IE- 

Irlanda, EL- Grécia, ES- Espanha, FX- França, IT- Itália, CY- Chipre, LV- Letónia, LV- Lituânia, LU- 

Luxemburgo, HU- Hungria, MT- Malta, NL- Países Baixos, AT- Áustria, PL- Polónia, PT- Portugal, RO- 

Roménia, SI- Eslovénia, SK- Eslováquia, FI- Finlândia, SE- Suécia, UK- Reino Único, NO- Noruega, CH- Suiça. 

 

O número dos muito idosos, 80 e mais anos, irá praticamente triplicar na Europa 

entre 2010 e 2060, como podemos verificar no quadro 7. Este cenário coloca novos 

constrangimentos, implicando redimensionar os serviços institucionais, maximizar 

as redes de apoio formal e informal, assim como estimular o cuidado familiar. O 

facto da proporção dos muito idosos aumentar num grupo populacional, enfatiza a 

problemática dos idosos dependentes e com doenças associadas. 
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Quadro 7: Projecções da Evolução da Proporção dos Muito Idosos na Europa 2010/2060 

 

PAÍSES 

% dos muito idosos na população total 

2010 2060 

EU 27 4,7 12,1 

ALEMANHA 5,1 13,2 

AUSTRIA 4,8 11,3 

BÉLGICA 4,9 10,2 

BULGÁRIA 3,8 12,8 

CHIPRE 2,9 8,6 

DINAMARCA 4,1 10,0 

ESLOVÁQUIA 2,7 13,2 

ESPANHA 4,9 14,5 

FILANDIA 4,6 10,8 

FRANÇA 5,2 10,8 

GRÉCIA 4,6 13,5 

HUNGRIA 3,9 12,6 

IRLANDA 3,3 9,6 

ITÁLIA 5,8 14,9 

LUXEMBURGO 3,6 8,9 

MALTA 3,3 11,8 

NORUEGA 4,5 10 

PAÍSES BAIXOS 3,9 10,9 

POLÓNIA 3,3 13,1 

PORTUGAL 4,5 12,8 

REINO UNIDO 4,6 9 

ROMÉNIA 3,1 13,1 

REP. CHECA 3,6 13,4 

SUÉCIA 5,3 10,0 

SUIÇA 4,8 11,1 

Fonte: Eurostat , Database, 2011; EUROPOP2008 convergence scenario 

 

Para além do indicador esperança de vida à nascença, foi construído um outro, 

esperança de vida saudável, que permite uma leitura mais atenta à problemática do 

envelhecimento da população e da sua qualidade de vida, enquadrando os custos 

de saúde direccionados para este grupo etário. 

 

No contexto europeu também se verifica o fenómeno da sobremortalidade 

masculina, apresentando os homens uma esperança de vida à nascença, inferior à 

das mulheres. No entanto, e proporcionalmente à expectativa de vida à nascença, 

os homens podem viver mais anos com saúde.  
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Quadro 8: EV à Nascença/ EV Saudável à Nascença  

 
PAÍSES 

2008 
 

HOMENS MULHERES 

Esperança de 
vida à 

nascença 

Esperança de vida 
saudável à nascença  

(anos/ %) 

Esperança de 
vida à nascença 

Esperança de vida 
saudável à nascença 

(anos/ %) 
EU 27 76,1 60,8     (79,9%) 82,2 61,9      (75,3%) 

ALEMANHA 77,6 55,8     (71,9%) 82,7 67,4      (81,5%) 

DINAMARCA 76,5 62,3     (81,4%) 81 60,7      (76,9%) 

ESPANHA 78 63,7    (81,7%) 84,3 63,2      (75,0%) 

FRANÇA 77,9 62,4    (80,1%) 84,9 64,2      (75,6%) 

HOLANDA 78,4 62,4     (79,6%) 82,5 59,8      (72,5%) 

ITÁLIA 78,7 62,8    (79,8%) 84,2 61,9      (73,5%) 

PORTUGAL 76,2 59     (77,4%) 82,4 57,2      (69,4%) 

REINO UNIDO 77,7 64,9    (90,5%) 81,9 66,1      (80,7%) 

Fonte Eurostat, 2011 

 

2.2 .  Aspectos Específicos em Portugal 

No que respeita a Portugal, a estrutura etária é similar à verificada nos restantes 

países europeus (16,2% de jovens e 18% de idosos em 2010), embora se registe um 

certo desfasamento temporal, que coloca a população portuguesa num nível 

intermédio de envelhecimento, entre países como a Turquia, mais jovem (26,6% de 

jovens e 6.3% de idosos) e a Alemanha, mais envelhecida (13.3% de jovens e 20.6% de 

idosos). Em termos mundiais, Portugal está situado no 6º lugar no ranking dos 

países mais envelhecidos (United Nations, 2011). Segundo um estudo realizado pelo 

INE, Portugal sofreu um duplo envelhecimento entre 1960 e 2000, verificando-se um 

aumento do número de idosos e uma diminuição do número de jovens. A proporção 

de idosos, que em 1960 representavam 8% da população total, aumentou para 16,5% 

em 2001, para 17,4% em 2007 e atingiu o valor de 18,2% em 2010. Os jovens, pelo 

contrário, diminuíram de 29,2% em 1960 para 15,9% em 2001, 15,3% em 2007 e 15,1% 

em 2010. O grupo dos mais velhos, 80 ou mais anos de vida, foi o que mais cresceu, 

tendo registado num período de dez anos (1997/2007) um incremento de um ponto 

percentual no conjunto da população total, constituindo em 2010, 25,4% da 

totalidade da população idosa em Portugal. 
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Gráfico 3: Pirâmide etária de Portugal, 2001/2009 

Fonte: Carrilho e Patrício, 2010 

 

O crescimento populacional verificado em Portugal a partir dos anos noventa, 

resultante dos fluxos de entrada no país, quer de imigrantes com nacionalidade 

estrangeira, quer de portugueses que regressaram, abrandou desde 2003, 

apresentando no final de 2010 uma taxa negativa de crescimento efectivo de -0,01%. 

Este decréscimo populacional resultou simultaneamente do contributo negativo da 

taxa de crescimento natural (-0,04%) e do contributo positivo da taxa migratória 

(+0,03%). Em Portugal há mais de 25 anos que o Índice Sintético de Fecundidade (ISF 

– número médio de crianças nascidas vivas por mulher) não atinge o valor mínimo 

de 2,1, valor que permite a substituição das gerações. Em 2010 este índice foi de 1,37, 

correspondendo a um ligeiro aumento face ao valor de 1,32 registado em 2009, 

(INE, Anuário Estatístico de Portugal, 2010, edição 2012). Em 2010 a maior frequência 

de natalidade passou do grupo dos 20/24 anos de idade, para o grupo dos 25/29 

anos de idade. As mulheres residentes em Portugal tiveram o primeiro filho com 

uma idade média de 28,9 anos de idade, valor que em 2001 era de 26,5 anos de 

idade. 
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Gráfico 4: Dinâmica de Crescimento da População 

Fonte: INE (2012), Anuário estatístico de Portugal 2010 

 

O declínio da mortalidade permitiu o aumento da esperança de vida à nascença em 

Portugal, atingindo em 2010, 76.14 anos para os homens e 82.05 anos para as 

mulheres (INE, 2011). O fenómeno da sobremortalidade masculina tem vindo a 

atenuar-se, mantendo-se no entanto a diferença. Um homem que atinja os 60 anos 

de idade pode esperar viver mais 20.5 anos, enquanto que uma mulher na mesma 

circunstância, pode esperar viver mais 24.6 anos de vida. A idade média da 

população tem vindo gradualmente a aumentar situando-se em 2010 em 39.5 anos 

para os homens e 42.4 anos para as mulheres. 

 

O índice de envelhecimento, que relaciona o grupo dos idosos com o grupo dos 

jovens, ilustra claramente o processo de envelhecimento demográfico em Portugal. 

Se em 2001 existiam por cada 100 jovens 104 idosos, em 2007 por cada 100 jovens 

existiam 114 idosos e em 2010, para cada 100 jovens já existiam 120 idosos. Segundo 

as previsões do INE, em 2060 estima-se, que por cada 100 jovens possam existir 300 

idosos.  
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Gráfico 5: Projecção da População de Jovens e Idosos em Portugal (1960/2060) 

Fonte: Própria a partir de INE – Estimativas e Recenseamentos Gerais da população 

 

O índice de dependência dos idosos, que relaciona o grupo dos idosos com o grupo 

de população activa, também evoluiu no sentido de um envelhecimento 

populacional. Assim se em 1991 o rácio era de 5 activos para cada idoso, em 2007 

passou para 3.8 activos e em 2010 de 3.6 activos para cada idoso. Estima-se que em 

2060 possa ser de 1.8 activos por idoso. Embora os valores demográficos 

apresentados se enquadrem no contexto europeu, Portugal, à semelhança de 

Espanha e da Grécia, estava na segunda metade do século XX distanciado de outros 

países da Europa cerca de dez anos, relativamente ao indicador esperança de vida à 

nascença. A partir de 1995 Portugal deixou de apresentar a taxa de mortalidade 

infantil mais elevada entre os países da EU, aproximando-se dos valores europeus, 

aproximadamente, 5 óbitos com menos de um ano de idade por mil nados vivos. Em 

2003 a mortalidade infantil em Portugal situou-se nos 4.1 óbitos, valor que colocou o 

país, pela primeira vez, a par da média da Zona Euro. Em 2010 a taxa de mortalidade 

infantil situou-se nos 2,5 óbitos por mil nados vivos, valor que é dos mais baixos do 

mundo. 

 

A população portuguesa não apresenta um comportamento homogéneo, 

verificando-se inúmeras assimetrias de acordo com as características de cada 

região. A população idosa também não se distribui uniformemente no território 
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português, variando o seu peso percentual, de acordo com as dimensões 

interioridade e ruralidade. Verifica-se que a Região Centro e o Alentejo são as 

regiões com uma população mais envelhecida. 

 

Na Zona Centro vive 23% da população residente em Portugal Continental. É uma 

das zonas mais envelhecidas, com 22,5% de idosos na população total (19% em 

Portugal), com um Índice de Envelhecimento de 164,3%, (128% em Portugal) e com 

um Índice de Dependência de Idosos de 35,3%, (29% em Portugal). O concelho de 

Leiria alberga 5,5% da população residente na Zona Centro e constitui um dos 

concelhos menos envelhecido. Apresenta 17,5% de idosos, um Índice de 

Envelhecimento de 114,7% e um Índice de Dependência de Idosos de 25,9%. A 

freguesia da Bajouca no concelho de Leiria, tem 2004 residentes, 18,5% são idosos, 

apresenta um Índice de Envelhecimento de 116,7% e um Índice de Dependência de 

Idosos de 28,2%.  

 

 

Figura 3: Distrito de Leiria e Sedes de Concelhos 

Fonte: mapas-portugal.com (DGPRM/DSRM/DREM) 

 

O concelho de Caldas da Rainha registou um decréscimo de população na década de 

sessenta, que depois foi ultrapassado no período compreendido entre 1981 e 2001. 

Entre 2001 e 2011 verificou-se um envelhecimento acentuado, passando o Índice de 

Envelhecimento de 119,1% para 144,4% e o Índice de Dependência de Idosos de 27,1% 

em 2001 para 32,7% em 2011. O concelho apresenta em 2011, 51.729 residentes, os 
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quais representam 2,2% da população da Região Centro. Os idosos constituem 21,1% 

da população total. 52% da população do concelho concentra-se em duas freguesias 

urbanas, uma das quais, Nossa Senhora do Pópulo, com 16 114 indivíduos. Esta 

freguesia também é fortemente envelhecida, apresentando em 2011 um Índice de 

envelhecimento de 150,4% e um Índice de Dependência de Idosos de 32,4%. O 

concelho de Alcobaça em 2011 tem uma população residente de 56.676 indivíduos, 

que correspondem a 2,4% da população da Zona Centro. Este é um concelho 

duplamente envelhecido, no qual se verificou um grande acréscimo de efectivos 

populacionais idosos e uma redução de efectivos populacionais jovens. A população 

idosa tem em 2011 um peso relativo de 20,8%. Alcobaça apresenta um índice de 

Envelhecimento de 142,4% e um Índice de Dependência de Idosos de 32,21%. 

Relativamente à freguesia do Vimeiro, a população residente é constituída por 1948 

indivíduos, correspondendo os idosos a 24% da população total, apresentando um 

Índice de Envelhecimento de 186,1% e um Índice de Dependência de Idosos de 38%.  

No Concelho de Óbidos estavam recenseados apenas 0,5% dos residentes da Zona 

Centro, tendo o grupo dos idosos um peso de 22,3% na população total. O índice de 

Envelhecimento apresenta em 2011 um valor de 152,7% e o Índice de Dependência de 

Idosos um valor de 35,5%. A freguesia das Gaeiras, com 2331 indivíduos residentes, 

apresenta um Índice de Envelhecimento de 110% e um Índice de Dependência de 

Idosos de 29%. 

 

 

3. Envelhecimento Social 

O envelhecimento da população representa um triunfo civilizacional, resultado dos 

enormes progressos da medicina e da melhoria generalizada das condições de vida 

das populações. No entanto, esta conquista constitui também um desafio decisivo, 

impondo novos cenários, aos quais se associam grandes constrangimentos 

económicos e sociais. O envelhecimento demográfico da sociedade portuguesa 

abalou a confiança solidária entre as gerações, pois em 2010, Portugal só pôde 

contar com menos de 2 activos por pensionista, valor que é metade do verificado 

em meados dos anos 70 (Rosa & Chitas, 2010; Rosa, 2012). Os que pagam já não 

aceitam serem mais sobrecarregados, e os que recebem, não compreendem por 



 

52 

que razão os seus descontos não se traduzem no direito esperado. A 

sustentabilidade financeira do sistema de segurança social parece sériamente 

ameaçada. Estes dados colocam obrigatoriamente um conjunto de questões, de 

cariz essencialmente transversal, que dizem respeito quer às opções macro sociais, 

quer obviamente às dinâmicas familiares. As respostas encontradas permitirão ou 

não festejar o triunfo da longevidade, ultrapassando o desafio social do 

envelhecimento. 

 

Iniciamos o desenvolvimento deste ponto pela apresentação das construções 

sociais do envelhecimento, seguidamente, indicamos as possíveis repercussões do 

envelhecimento populacional no Sistemas de Protecção Social em Portugal, e, para 

terminar, analisamos o apoio familiar/institucional às pessoas idosas.  

 

3.1. Construções Sociais sobre o Envelhecimento 

O papel atribuído à velhice tem sofrido, ao longo dos anos, estereótipos distintos, 

desde os negativos aos positivos. Em cada sociedade o modelo de Homem e o valor 

atribuído ao trabalho condicionam a forma como os idosos têm sido rejeitados ou 

valorizados. No Antigo Egipto, assim como na Grécia Antiga, era reservado aos 

idosos um estatuto social honorável, sendo apreciados como conselheiros e 

educadores dos mais novos. Ser-se velho era ser-se sábio, bem como ter a mais-valia 

do tempo e das memórias colectivas, que passam de geração em geração. É de 

referir no entanto, que este estatuto de reverência era apenas dedicado aos idosos 

de boa condição socioeconómica. Ainda hoje, em contextos culturais sem escrita, o 

idoso assume o papel de depositário da sabedoria e transmissor da mesma. No 

contexto europeu, na época em que predominava o modelo de família tradicional 

extensa e em que o envelhecimento populacional não era tão acentuado, […] a 

velhice surgia associada à sabedoria, à experiência e a um elevado reconhecimento 

social (Arca, 2007: 271). No entanto aqueles que tinham a possibilidade de transmitir 

herança eram olhados e tratados com muito mais respeito, pois muitos outros 

terminavam a sua vida de forma miserável, em albergues ou mesmo nas ruas. Na 

nossa sociedade contemporânea, a importância estruturante da classificação das 

pessoas por gavetas etárias, sendo espectável um comportamento em cada escalão; 
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ser estudante, ser trabalhador, ser reformado, é reveladora da percepção que 

temos do ciclo de vida e do valor que atribuímos ao trabalho, a qual por 

arrastamento conduz a uma desvalorização social dos idosos, por serem 

improdutivos e não contribuírem para a comunidade. [...] uma percentagem 

considerável dos portugueses vê os gastos com as pessoas idosas como uma ameaça 

para o desenvolvimento económico do país (Marques, 2011: 45). Os dados de 2009 

relativos ao módulo idadismo do European Social Survey, demonstram claramente 

que os limites para cada categoria etária são construídos socialmente e variam de 

acordo com as representações associadas a cada grupo etário. Assim enquanto que 

na Suécia uma pessoa é considerada jovem até aos 34 anos de idade, na Grécia é-se 

considerado jovem até aos 51 anos. Em Portugal, e ainda segundo este estudo, as 

pessoas no intervalo 15/24 anos situam o idoso a partir dos 64,5 anos, ao passo que 

as pessoas com mais de 80 anos consideram que uma pessoa é idosa, a partir dos 

67,4 anos. No contexto sociocultural moderno, embora a situação material das 

pessoas idosas tenha melhorado, pouco tem sido feito para alterar a sua imagem 

enquanto grupo social. Segundo Moura (2006: 50), Presentemente ainda domina a 

visão tradicional do geronte, enquanto alguém inútil, isolado e em declínio biológico e 

mental [...] dependente fisicamente e economicamente. Neri (2005: 146) reforça este 

pressuposto, identificando um conjunto de mitos, atitudes preconceituosas e 

estereótipos, atribuídos aos idosos nos mais diferentes contextos sociais, 

destacando: os idosos são todos iguais, mulheres e homens idosos envelhecem em 

iguais condições. Pouco têm para oferecer à sociedade. Estas construções com valor 

negativo [...] são responsáveis pela criação de imagens que compõem o imaginário 

social sobre a velhice (Paz, 2004: 43), gerando atitudes discriminatórias e 

segregadoras do conjunto dos idosos, conduzindo à sua exclusão social ou à 

adopção de uma atitude assistencialista, a qual também os desvaloriza. Tendo em 

conta que a imagem que construímos de nós próprios é consolidada pelas 

representações sociais dominantes, os próprios idosos têm dificuldade em se olhar 

positivamente pois, o envelhecimento é ainda pintado com cores sombrias, quer pelos 

mais novos, quer pelos próprios idosos (Barros, Reis, Hallal & Florindo, 2005: 25). E, a 

própria sociedade transmite aos idosos […] um filtro negro, que lhes inibe a 

percepção de aspectos positivos e assim a velhice torna-se um período traumatizante e 
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negativo (Fernandes, 2001: 32). O Programa Nacional para a Saúde das Pessoas 

Idosas, da responsabilidade da Direcção Geral da Saúde (2004: 8), afirma que [...] 

nas sociedades em que culturalmente se associa o envelhecimento à fatalidade das 

doenças dá-se, de uma forma geral, menos importância e prioridade às medidas de 

prevenção e detecção precoces [...] e os recursos são preferencialmente canalizados 

para a população adulta, considerada produtiva. A perda da função de produção, 

representa ainda hoje uma perda de utilidade social. A reforma materializa o 

envelhecimento, traduzindo-se frequentemente em menos recursos económicos, 

menos relações interpessoais e menos auto-estima (Machado, 2003: 332). A 

participação e capacidade de decisão do idoso encontram assim grandes 

dificuldades de legitimação social. O envelhecimento é um processo dinâmico, no 

qual há contradições, diversidade e individualidade, sendo que [...] cada pessoa 

envelhece de maneira diferente, de forma própria e única, apesar de haver tendências 

gerais (Barros, Reis, Hallal & Florindo, 2005: 62). Pretender padronizar o grupo dos 

idosos, uniformizando características, necessidades e expectativas, é também uma 

forma de o desvalorizar, retirando a cada indivíduo o seu valor pessoal, familiar e 

comunitário e atribuindo-lhe, apenas, um custo social.  

 

Em Portugal já foram implementadas algumas medidas, no sentido de minimizar o 

impacto negativo de imagens sociais desprestigiantes: Programas de Educação 

Permanente, Universidades Séniores, criação de Programas de Voluntariado junto 

de outros idosos, de crianças e jovens, incentivos ao Associativismo, participação 

nas Organizações Autárquicas e criação de Programas de Ocupação dos Tempos 

Livres. Nestes programas os idosos são convidados a participar num leque variado 

de actividades, sendo enfatizados os aspectos relacionais, a prática de actividade 

física, a participação na vida comunitária e as relações intergeracionais. É 

determinante o reconhecimento do papel social do idoso, atribuindo uma 

significação positiva à sua contribuição no tecido social, quer na sua família, quer na 

sua comunidade, permitindo-lhe um lugar seguro e solicitando a sua participação 

nas dinâmicas comunitárias. As políticas sociais dirigidas aos idosos não deverão 

basear-se apenas no critério da idade cronológica, pois podem resultar 

discriminatórias, o que à partida inviabilizaria a obtenção do objectivo de bem-estar 
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e qualidade de vida dos cidadãos alvo. Educar os mais jovens para os valores do 

afecto, do respeito, da dignidade, da solidariedade e da responsabilidade 

relativamente aos cidadãos mais vulneráveis, parece ser um aspecto esquecido, mas 

fundamental na construção de uma representação social positiva do 

envelhecimento. 

 
3.2. Envelhecimento e Sistemas de Protecção Social 

A estabilidade da democracia em Portugal introduziu nas políticas públicas de 

protecção social um incremento, quer no valor das prestações atribuídas, quer nas 

eventualidades cobertas, quer no número de pessoas com direito a elas. A 

protecção social constituiu uma importante conquista do Portugal moderno, 

generalizando-se, expandindo-se e laicizando-se, tendo sido criado um sistema 

abrangente, que apoia indivíduos em situação desfavorável imediata, doença ou 

desemprego, e que por outro lado, substitui os rendimentos do trabalho, na 

situação de reforma. Este sistema depende de um princípio de repartição, em que o 

estado faz o papel de mediador, recebendo as prestações dos contribuintes, 

empregadores e trabalhadores, e distribuindo essa receita pelos pensionistas. Esta 

dinâmica pressupõe um equilíbrio estatístico entre os que pagam e os que recebem. 

A evolução do número de pensionistas da Segurança Social em Portugal (por 

velhice, invalidez ou sobrevivência) tem sido impressionante. O número total de 

pensionistas aproxima-se dos 3 milhões e meio de indivíduos, rompendo com o 

equilíbrio necessário entre aqueles que são os subscritores e aqueles que usufruem 

de pensões. Nas duas últimas décadas, Portugal aproximou-se do nível médio de 

despesas sociais da UE, consagrando verbas correspondentes a 16,1% do PIB às 

despesas da Segurança e Acção Social, 68% dedicadas a prestações sociais, (Rosa, 

2012). Infelizmente a economia não correspondeu a este avanço do Estado na 

gestão dos riscos sociais e a reforma dos Sistemas de Protecção Social em Portugal 

tornou-se inevitável, visando garantir a sua sustentabilidade. Desta forma, a 

reforma do Sistema de Segurança Social, iniciada pelo Governo em 2006, foi 

essencialmente uma reforma paramétrica, ou seja, realizaram-se ajustamentos aos 

valores envolvidos, sem alterar a lógica de conjunto (Mendes, 2009: 168). Em 

termos gerais caracterizou-se pela introdução de um Factor de Sustentabilidade, 
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ligado à Esperança de Vida, no cálculo das futuras pensões. Este factor deveria 

evoluir em função da esperança de vida, redistribuindo os recursos a que cada 

cidadão tinha direito, por um maior número de anos de vida, em que 

hipoteticamente deles beneficiaria. O cidadão poderia escolher entre trabalhar 

mais, descontar mais ou receber um montante inferior de pensão. Foi também 

adaptado um limiar máximo para o valor das pensões, utilizando um valor de 

referência; impôs-se limitações na atribuição de pré-reformas, incentivando a 

continuação de uma vida laboral activa, de acordo com os princípios de um 

envelhecimento activo, tendo-se alterado também a política fiscal quanto à 

tributação das pensões. A ruptura financeira do sistema de pensões, prevista para 

2015, foi assim previsivelmente adiada para 2040. No entanto, esta reforma em 

conjunto com a crise económica que actualmente abala a Europa, não se revelou 

suficiente e a principal questão continua por resolver: como se pode garantir a 

sobrevivência do modelo vigente de segurança social e simultaneamente a sua 

eficácia? Desde o aumento da idade da reforma, passando pela diminuição das 

prestações e pela exigência de prestações mais elevadas, todas as hipóteses estão a 

ser ensaiadas, embora com forte oposição de parcelas significativas da população. 

Em termos globais, as medidas já implementadas de reestruturação da Segurança 

Social empobreceram significativamente o nível de vida dos actuais pensionstas, 

assim como defraudaram as expectativas dos actuais trabalhadores e futuros 

pensionistas. 

 

A crescente longevidade da população portuguesa veio também complicar a 

prestação de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, tendencialmente 

gratuitos e praticamente universal. Prevendo-se despesas acrescidas com este 

sector, foram tomadas algumas medidas de contenção, que poderão pôr em causa 

a qualidade dos serviços prestados. No contexto de uma sociedade que envelhece, 

a pressão sobre o sistema de saúde acentua-se, designadamente através de uma 

maior procura de apoio: medicamentos, profissionais de saúde e serviços que 

prestem cuidados diferenciados. No entanto, os custos com a saúde parecem mais 

influenciados pelas maiores despesas com cuidados de saúde per capita, do que 

com o aumento do número de utentes idosos. Isto é, são mais devidos a questões 
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de política de saúde do que ao aumento do número de idosos (Harper, 2009: 93). 

Também Machado (2009: 130), relativamente à situação actual em Portugal afirma 

[…] os cuidados são ainda centrados em hospitais, onde não se faz prevenção, a 

preocupação centra-se no episódio agudo. É fundamental que as reformas sejam 

acompanhadas de uma filosofia de gestão integrada do doente, com articulação 

entre os profissionais dos três níveis de cuidados: primários, hospitalares e 

continuados. Os cenários possíveis de apoio e protecção das futuras gerações de 

idosos passam em grande parte, pela justeza das medidas tomadas no presente. 

Relativamente à reforma do Sistema Nacional de Saúde e respectivo impacto na 

qualidade de vida dos idosos, citamos Mendes (2009: 173) que considera que  

Para evitar a marginalização dos mais vulneráveis entre os idosos, exige-se 

uma nova oferta de cuidados continuados, que os apoiem na 

convalescença, após tratamento em hospitais, na reabilitação, na 

dependência crónica e nos paliativos em situações terminais. A situação 

presente é reconhecidamente deficitária e, o esforço financeiro de Estado, 

necessário para a corrigir, é manifestamente vultuoso.  

 

3.3.  Apoio Familiar e Institucional à Pessoa Idosa 

Segundo Pimentel (2006: 32), construiu-se a imagem, crescentemente enraizada no 

senso comum, de que os velhos de outrora eram respeitados e venerados e de que os 

de hoje são desprezados e ignorados [...], contudo são muitas as pesquisas que 

contrariam esta percepção. Se por um lado, 2% a 3% dos doentes idosos 

hospitalizados são abandonados, não sendo possível localizar os seus familiares, a 

família ainda continua a ser o suporte básico de cuidado aos idosos (Bandeira, 2009: 

149). A prestação de cuidados pela família pré-moderna estava subjacente a um 

acordo explícito ou implícito de herança dos bens, ou mesmo do modo de 

subsistência, negócios familiares, terrenos de agricultura, barcos de pesca, etc. 

Entre os mais pobres, eram muitos os que ficavam à mercê das instituições 

religiosas de caridade, que, de uma forma ou de outra, os alimentavam e lhes 

davam abrigo. Actualmente o contrato entre gerações assenta em premissas 

diferentes, existindo um conjunto de circunstâncias e novos constrangimentos, que 

dificultam ou impossibilitam o envolvimento directo dos familiares na prestação de 
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cuidados. As estruturas e as dinâmicas familiares mudaram radicalmente nas últimas 

décadas, caracterizando-se por um conjunto complexo de variáveis: muitas famílias 

encontram-se reconstruídas, podendo não existir laços de proximidade emocional 

entre os conjugues e os ascendentes; as dimensões das habitações urbanas são 

frequentemente reduzidas, não permitindo acolher outro membro; a escassez de 

recursos económicos; a prioridade atribuída à educação dos descendentes em 

desfavor do apoio aos familiares mais idosos; a desfragmentação familiar associada 

ao divórcio; a baixa da natalidade, em 2008 apenas 55.9% das famílias portuguesas 

tinha filhos (INE, 2009); a redefinição dos papéis de género, à qual se associa uma 

vivência menos tradicional da conjugalidade, investindo as mulheres no seu 

percurso profissional e o distanciamento geográfico entre gerações, explicam o 

menor grau de comprometimento dos familiares relativamente aos seus idosos. 

Sem colocarmos em causa os valores da sociedade portuguesa actual, que surge no 

contexto europeu como […] um dos países onde os valores familiares assumem ainda 

notável importância” (CEDRU, 2008: III), podemos afirmar que num futuro próximo, 

viver mais tempo implicará contar com menos ajudas dos descendentes, 

(Fernandes, 2007). Segundo Arca (2007: 269) o Estado, sendo o garante dos direitos 

fundamentais de todo e qualquer cidadão, independentemente da sua idade, não 

deverá demitir-se do seu papel, […] assumindo que a manutenção de cuidados aos 

idosos é um fenómeno social que deve ser moral e efectivamente partilhado pelo 

Estado. Também segundo Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, (2011: 

69) el incremento de la solidaridad pública para mantener la solidaridad familiar. 

 

De acordo com um estudo de 2008 (CEDRU), em que se avaliam as necessidades 

dos séniores em Portugal, encomendado e financiado pela Fundação Aga Khan para 

o Desenvolvimento, verificou-se um aumento da oferta de serviços institucionais à 

polulação sénior, quer de cuidados residenciais, quer em centros de dia ou cuidados 

domiciliários. Os autores concluíram que o Estado tem um papel muito importante 

na planificação e no financiamento de serviços para idosos, promovendo políticas, 

prestando serviços directamente ou financiando serviços de apoio, nomeadamente 

através da rede de Instituições Particulares de Solidariedade Social (Bandeira, 2009: 

144). O estado, em articulação com as Organizações Não Lucrativas (ONG), 
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responde sobretudo às populações mais carenciadas, o que é uma situação 

relativamente frequente, pois 30% da população idosa vive em situação de pobreza, 

sobretudo o grupo dos mais idosos, com 85 ou mais anos de vida. A escassez de 

Programas Governamentais que co-financiem o investimento e/ou os custos 

operacionais relacionados com a prestação de serviços de cuidados a idosos, inibe o 

crescimento do sector privado, que no entanto, e segundo o estudo já referido, 

(CEDRU, 2008) deverá crescer moderadamente nos próximos anos em Portugal.  

 

Se concluirmos que as solidariedades intergeracionais vão diminuir e que, como já 

referimos, existem graves dificuldades de sustentabilidade dos sistemas de 

protecção social, há que repensar a assunção e a partilha de responsabilidades no 

apoio aos cidadãos idosos, articulando cuidados institucionais e familiares, serviços 

públicos e serviços privados, agilizando os processos, particularizando soluções e 

concedendo apoios às famílias cuidadoras. Estes apoios podem surgir como ajudas 

económicas, subsídios ou benefícios fiscais, flexibilidade na gestão dos horários 

laborais, informação especializada, apoio técnico pontual e o reconhecimento do 

seu papel social como cuidadores, pois é inegável, que a permanência do idoso no 

seu ambiente familiar e/ou em contacto próximo e frequente com este, permite um 

envelhecimento mais harmonioso e a construção de uma auto percepção de bem-

estar e de mais qualidade de vida. 

 

4. Envelhecimento Activo 

O conceito de Envelhecimento Activo (EA), apresentado pela Organização Mundial 

de Saúde e amplamente desenvolvido na II Conferência sobre Envelhecimento, 

constitui em síntese um […] processo de optimização de oportunidades de saúde, 

participação e segurança, com vista a melhorar a qualidade de vida à medida que as 

pessoas ficam mais velhas (OMS, 2005: 13). De forma inovadora, esta referência 

introduz uma nova tónica ao conceito de activo passando este não só a referir-se 

apenas à participação no contingente de trabalho ou a ser fisicamente activo, mas 

dando especial enfâse à participação social, cultural, espiritual e cívica do indivíduo 

idoso na comunidade em que se insere. Incide numa vivência da velhice de forma 

independente, nomeadamente em termos económicos, em termos profissionais 
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(iniciando novas profissões ou novas colaborações na área laboral), bem como uma 

intervenção directa na comunidade, tendo nela uma visibilidade que lhe confira um 

voto de utilidade social. Consensualizou-se a partir daquela conferência que as 

iniciativas promotoras de um EA se deveriam basear no reconhecimento dos 

direitos, necessidades, preferências e aptidões das pessoas idosas, integrando uma 

perspectiva de percurso de vida, que favoreça e optimize as opções saudáveis e as 

experiências de participação na vida social, em interação, numa perspectiva 

humana, humanista, de voluntariado ou de empreendedorismo. Ainda segundo a 

OMS os factores determinantes do envelhecimento activo são económicos, 

comportamentais, pessoais, sociais, relacionados com o ambiente físico, com os 

serviços sociais e com os sistemas de saúde, (OMS, 2005: 19), como a seguir 

ilustramos na Figura 4. 

 

 

Figura 4. Determinantes do Envelhecimento Activo  

Fonte: OMS (2005) 

 

A interpretação da influência destes factores no processo de envelhecimento de 

uma comunidade ou de uma população, quer abordados de forma isolada, quer 

perspectivando-os nas suas inter-relações, deve fundamentar as decisões políticas 

enquadradas pelos princípios do envelhecimento activo, resultando em acções no 

âmbito da saúde, da participação e da segurança dos indivíduos idosos (OMS, 2o05). 
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Subjacente aos factores determinantes do EA interessa referir o papel da cultura, 

factor transversal que modela todas as opções, quer individuais, quer sociais, 

influenciando todos os outros aspectos que determinam a possibilidade de um 

envelhecimento activo. Como cultura consideram-se os valores, os estereótipos, o 

conjunto de tradições, saberes e experiências, que asseguram um código de 

comportamento implícito e a coesão de um grupo populacional. A OMS (2005) 

considera, que a ética e os direitos humanos são valores universais, que 

transcendendo a cultura, não são ajustáveis a compromissos regionais, étnicos ou 

de tradição. 

 

Relativamente aos factores determinantes do EA, começamos por explicitar os de 

carácter económico, referindo que como parece óbvio, situações de pobreza e 

carência de cuidados básicos, não se ajustam a projectos de EA. A pobreza constitui 

desde logo uma situação de vulnerabilidade, que aumenta a possibilidade de 

doença e incapacidade. A insuficiência de rendimentos isola os idosos, priva-os do 

acesso aos cuidados de saúde, aos alimentos nutritivos e muitas vezes às condições 

de higiene mínimas. Se pensarmos, que os idosos sem filhos ou parentes próximos 

estão mais vulneráveis a situações de falta de casa, abandono e pobreza, e que essa 

situação (sem filhos ou parentes próximos) irá constituir uma realidade cada vez 

mais frequente, então temos de agir; quer individualmente, planeando a velhice, 

quer em termos sociais, precavendo na idade activa dos cidadãos, o período de 

reforma e os respectivos mecanismos de protecção social. Não podemos deixar de 

referir neste ponto as questões do trabalho e do voluntariado. Segundo os 

princípios do EA os idosos não devem ser afastados das oportunidades de geração 

de renda. Embora nos países menos desenvolvidos os idosos tendam a manter-se 

economicamente activos na velhice, formal ou informalmente, nos países 

desenvolvidos esta ideia não tem sido bem recebida. O conceito de reforma, 

associado a uma projecção de tempo livre e de lazer com remuneração, assim como 

o avanço tecnológico das empresas, afastou os trabalhadores mais velhos, 

impelindo-os para uma reforma antecipada. Esta tendência tem vindo no entanto a 

ser travada, pois os sistemas de protecção social não poderiam resistir, além de ter 

ficado comprovado que não era uma estratégia eficaz para diminuir o desemprego. 
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Relativamente ao voluntariado, embora não constitua uma fonte de rendimento 

para o idoso, apresenta-se como um meio de potenciar a sua rede de contactos 

sociais e o seu bem-estar psicológico. As actividades realizadas no âmbito do 

voluntariado para idosos têm ainda uma fraca adesão em Portugal. No entanto, 

foram criados programas no sentido de estimular esta dinâmica de participação, 

valorizando a contribuição dos idosos, através da sua acção, saber e experiência, 

interagindo com jovens ou outros idosos na comunidade, em instituições religiosas 

ou educativas, iniciativas que melhoram o auto-conceito e sentimento de eficácia do 

idoso e traduzem um importante reconhecimento social. 

 

Relativamente aos factores comportamentais, a adopção de estilos de vida 

saudáveis e a participação no cuidado da saúde própria, resumem todos os aspectos 

considerados e constituem obviamente opções individuais. No entanto as políticas 

públicas, através das medidas adoptadas, dos programas implementados, da 

criação de estruturas de lazer e de saúde e do enquadramento legal - apoios 

financeiros, benefícios fiscais ou outros -, têm um papel decisivo na optimização dos 

factores comportamentais. As iniciativas de incentivo das boas práticas, através de 

mensagens informativas e educativas, são decisivas ao nível dos factores 

comportamentais: tabagismo, alimentação, saúde oral e actividade física. 

Comportamentos saudáveis possibilitam prevenir doenças, atrasar o declínio 

funcional, aumentar a longevidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. A 

prática de actividade física é essencial na manutenção da independência funcional, 

na diminuição das doenças crónicas. Queremos reforçar a importância das medidas 

adoptadas, ou a adoptar, no âmbito do envelhecimento activo, que contribuam 

para uma prática generalizada de actividade física pelas populações, não apenas na 

velhice, mas durante todo o percurso de vida. A escola constitui o primeiro alvo das 

medidas políticas já adoptadas. Assumindo nomenclaturas diferenciadas, expressão 

físico-motora, educação física, desporto escolar, torneios inter-turmas, actividade 

interna, é de facto na escola que as crianças e jovens, os futuros idosos, podem 

aprender a gostar da prática de actividade física e compreender os benefícios dessa 

actividade ao longo de toda a vida. Parece-nos no entanto que a grande lacuna 

surge na idade adulta, pois não existem nem incentivos, nem estruturas, nem 
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dinâmicas organizativas, que facilitem a continuação da prática de actividade física. 

Apenas pontualmente as empresas promovem a prática desportiva para os seus 

trabalhadores, apenas pontualmente são referidos os benefícios de uma prática 

continuada ao longo de toda a vida, apenas pontualmente as estruturas 

comunitárias ou municipais promovem actividades físicas, que por não serem de 

competição, sejam acessíveis à população adulta em geral. Quando os adultos 

chegam à velhice, deparam com campanhas, incentivos, apoios e propostas para a 

prática de actividade física. Este cenário é positivo, mas não é óptimo, pois os 

quarenta e muitos anos em que nada fizeram em termos de actividade física, 

constituem um enorme entrave a uma real adesão a este tipo de programas. 

Enquadrar as políticas públicas segundo as linhas orientadoras do EA, é pensar nos 

actuais idosos, mas também nos do futuro. Quando e se, os idosos tiverem 60 anos 

de prática regular de actividade física, os programas a propor serão 

obrigatoriamente diferentes, em qualidade, diversidade e rigor.  

 

Os factores determinantes de um EA relacionados com os aspectos pessoais dizem 

respeito à biologia e à genética, assim como aos aspectos psicológicos. É 

consensual hoje em dia, que embora a trajectória de cada indivíduo seja influenciada 

por características genéticas, o peso da hereditariedade no declínio funcional pode 

ser modificado pelas opções e vivências do indivíduo. Relativamente aos factores 

psicológicos, parece ser evidente que a manutenção das capacidades cognitivas é 

preditiva de um envelhecimento activo, pela possibilidade que o indivíduo revela em 

resolver problemas e adaptar-se a mudanças e a perdas. O declínio destas 

capacidades durante o processo de envelhecimento é potenciado pelo desuso, 

alcoolismo, depressão, diminuição da auto-estima, falta de motivação e baixas 

expectativas. As medidas políticas que facilitem o desenvolvimento e o acesso a 

programas de participação comunitária, envolvendo convívio, reflexão, partilha e 

divertimento, são por isso cruciais e decisivos. 

 

Os factores determinantes de um EA relacionados com o ambiente social, estão 

associados às oportunidades de educação e aprendizagem, à existência de 

protecção contra a violência e maus-tratos e ao apoio social, evitando o isolamento 
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e a solidão. O grande número de idosos que eram vítimas de maus-tratos infligidos 

em instituições ilegais ou mesmo por membros da família ou cuidadores informais, 

tem vindo a diminuir. As iniciativas de fiscalização, o acesso aos serviços de apoio à 

vítima, assim como as campanhas públicas de sensibilização da população para os 

direitos dos idosos, deram uma valiosa contribuição. Relativamente às 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, a situação em Portugal é ainda 

muito má, pois em 2009, quase um milhão de individuos com 15 ou mais anos de 

vida não tinham completado qualquer ciclo de ensino, a maioria com 65 ou mais 

anos (Rosa & Chitas, 2010), mas podemos esperar que a próxima geração de idosos 

seja mais escolarizada. A educação, juntamente com oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida consolida a capacidade de adaptação, a autonomia 

e a confiança de quem envelhece.  

 

Os factores determinantes relacionados com o ambiente físico referem-se à 

segurança na habitação e na vizinhança, à inexistência de barreiras físicas nos 

acessos aos edifícios e aos serviços, à ausência de obstáculos dentro de casa que 

aumentam o risco de quedas, ao facto dos transportes públicos serem de fácil 

acesso e dos estabelecimentos de serviço público terem uma construção adequada, 

à possibilidade de consumir água limpa, ar puro e alimentos nutritivos. Neste 

âmbito foi implementado um programa da OMS a nível europeu, ao qual alguns 

municípios portugueses aderiram, Projecto Cidades Amigas das Pessoas Idosas, 

segundo os quais as autarquias se comprometem a adaptar as suas estruturas e 

serviços, de modo a que estes incluam, e sejam acessíveis, a pessoas mais velhas 

com diferentes necessidades e capacidades.  

 

Os factores relativos aos serviços sociais e sistemas de saúde, dizem 

essencialmente respeito à igualdade de oportunidades de apoio e tratamento, 

tendo como ponto de partida as especificidades do idoso. Não deverá haver 

discriminação de idade nem no acesso, nem no usufruto dos serviços. Quando os 

serviços sociais e sistemas de saúde são reformulados numa perspectiva de EA, é 

dada especial atenção à promoção da saúde e à prevenção da doença. A promoção 

enquadra medidas com o objectivo do auto controlo da saúde pelo próprio 
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indivíduo, ao passo que a prevenção, que pode ser primária, secundária ou terciária, 

tem sempre como objectivo contribuir para a redução do risco de incapacidade do 

idoso, acompanhando, detectando e tratando a doença crónica e mais raramente a 

doença infecciosa, mas sempre no sentido de preservar a qualidade de vida do 

utente. Esta perspectiva reorienta o serviço social e o sistema de saúde, que deixam 

de estar exclusivamente preocupados com o episódio de emergência e passam a 

centrar-se no acompanhamento do indivíduo, medindo a sua eficácia pela 

capacidade de construir e aplicar respostas, capazes de atrasar o declínio funcional, 

a dependência e a doença, sejam elas acções de divulgação e promoção, cuidados 

curativos, serviços de assistência a curto ou a longo prazo, tratamentos de 

reabilitação ou paliativos, apoios domiciliários ou institucionais. 

 

4.1. Políticas Públicas para o Envelhecimento Activo 

O desenvolvimento d0 conceito de envelhecimento activo foi determinante para a 

reorientação das políticas sociais nos países europeus. Também em Portugal, houve 

a necessidade de dinamizar, agilizar e equilibrar três vectores de acção, cruciais na 

obtenção de resultados positivos: a responsabilidade pessoal, a visão política e a 

solidariedade inter-geracional. A OMS, na conferência atrás referida considerou que 

[…] os países podem permitir-se envelhecer se os governos, as organizações 

internacionais e a sociedade civil, adoptarem programas que nos ajudem a envelhecer 

permanecendo activos (2005: 6). Estes programas deveriam, simultaneamente, 

proporcionar protecção, segurança e cuidados adequados a todas as pessoas e, 

particularmente, às pessoas idosas. As políticas públicas tenderam a enquadrar 

dinâmicas sociais, que com o referente EA, viabilizam e facilitam as opções 

individuais positivas e promotoras de saúde ao longo da vida, apoiam programas e 

medidas que criam envolvimentos estimulantes das boas escolhas, incrementam a 

solidariedade e o diálogo entre as gerações e maximizam a participação e a 

cidadania. Permanecer activo ao longo da vida é, obviamente, uma opção individual 

enquanto estratégia saudável e positiva de envelhecer. No entanto, este tipo de 

decisão individual necessita de um suporte e de uma contextualização colectiva, 

que permitam e incentivem a sua concretização. O envelhecimento activo abarca 

simultaneamente uma atitude pessoal de optimismo, iniciativas individuais de 
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participação e autonomia de quem envelhece, mas também as políticas, as medidas 

e os programas da rede social, que encorajem as dinâmicas individuais, criando 

ambientes amigáveis e de suporte, emoldurando contextos de dignidade e 

realização pessoal e promovendo actividades inter-geracionais (MSPSI, 2011). 

 

Desde 2002 até à actualidade, assistimos a uma progressiva globalização destas 

preocupações, criando interdependências entre as zonas mais e menos 

desenvolvidas, entre as gerações actuais e as futuras, entre o indivíduo idoso e os 

mecanismos sociais que o enquadram reflectindo-se, progressivamente, quer nas 

iniciativas governamentais, quer no que respeita aos projectos dinamizados e 

apoiados pelos municípios; a autonomia, a independência e a qualidade de vida dos 

cidadãos idosos, passou a constituir uma preocupação central. Envelhecer de forma 

activa constitui-se portanto como um percurso desde a responsabilidade individual 

até à responsabilidade colectiva.  

 

Depois do ano de 2010 ter sido proclamado o Ano Europeu do Combate à Pobreza e 

à Exclusão Social, o ano de 2011 o Ano Europeu das Actividades de Voluntariado que 

Promovam uma Cidadania Activa, o ano de 2012 foi declarado como o Ano Europeu 

do Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre as Gerações, como já referimos 

anteriormente. Os objectivos desta iniciativa centram-se na sensibilização da 

opinião pública para o valor do EA nas suas várias dimensões; na promoção do 

intercâmbio de informações entre os vários Estados-Membros; na construção de um 

quadro de compromisso na elaboração de soluções, políticas, estratégias e 

iniciativas de longo prazo e na luta contra a discriminação em função da idade, 

especificamente no âmbito da empregabilidade. Perseguir estas metas exige o 

envolvimento de vários sectores: segurança social, educação, trabalho e saúde, 

promovendo a responsabilidade individual e equilibrando-a com a optimização da 

oferta; serviços, programas de actividades, espaços, incentivos e enquadramento 

legal. O EA continua assim, a constituir um paradigma no desenho e implementação 

das políticas públicas, as quais se enquadram em cinco eixos ou dimensões: 

Emprego, Trabalho e Aprendizagem ao Longo da Vida; Saúde, Bem-Estar e 

Condições de Vida; Solidariedade e Diálogo Inter-geracional, Voluntariado e 
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Participação Cívica e por último, Conhecimento e Sensibilização Social (AEEASG, 

2012: 12). Entender-se o conceito de EA como uma matriz conceptual, um quadro de 

referência para o desenvolvimento de medidas, iniciativas e programas no âmbito 

das políticas públicas, é contribuir com uma expectativa de futuro mais promissor 

para sucessivas gerações de idosos, é compartilhar o desafio e a responsabilidade 

do envelhecimento populacional e é, também, assegurar dinâmicas promotoras de 

uma maior qualidade de vida dos cidadãos, fomentando a solidariedade entre as 

gerações e desconstruindo estereótipos negativos relacionados com a idade. 

 

Relativamente à primeira dimensão, Emprego, Trabalho e Aprendizagem ao Longo 

da Vida, começamos por referir, que a alteração do valor social das pessoas de mais 

idade foi especialmente sentida no mercado de trabalho, e, numa perspectiva mais 

abrangente, nas relações sociais de produção. Ao mesmo tempo que se assistia a 

um prolongamento da expectativa de vida das populações europeias, foram 

implementadas reformas estruturais, apoiando e incentivando a saída precoce dos 

trabalhadores, numa lógica de desenvolvimento tecnológico e saneamento 

financeiro, mas difícil de explicar numa perspectiva de solidariedade geracional. As 

prestações sociais dos mais velhos constituem hoje um encargo demasiado pesado 

para as gerações mais novas, tendo sido criada uma fractura geracional, difícil de 

ultrapassar. Em Portugal, como em outros países europeus, os objectivos do EA 

foram integrados nos instrumentos de política social, especificamente no Plano 

Nacional de Emprego (PNE), que contraria a tendência de saída precoce do 

mercado de trabalho, estimulando o prolongamento da vida activa. As medidas 

centram-se na qualificação e reconversão profissional dos trabalhadores mais 

velhos, oferta de apoios à criação do próprio emprego, flexibilização das condições 

no posto de trabalho e prioridade no atendimento aos desempregados a partir dos 

55 anos de idade. Portugal destaca-se no contexto europeu, por apresentar uma 

elevada taxa de emprego dos trabalhadores com 55 anos ou mais anos, que em 

2004 era de 50,3%, situando-se desde logo acima da meta da europeia assumida 

para 2010, 50% (Mendes, 2009: 171). Relativamente ao item aprendizagem ao longo 

da vida, 33% dos trabalhadores portugueses no escalão etário 55/64 anos de vida 

participam em acções de formação, valor superior à média europeia com 30% 
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(European Comission, 2009). A formação pode ser considerada como uma 

oportunidade para viver o envelhecimento como uma experiência positiva, quer 

esteja associada à empregabilidade dos mais velhos, quer como um benefício no 

bem-estar e na auto-estima. Em Portugal as medidas de sustentabilidade do Sistema 

de Segurança Social coincidiram com as medidas de austeridade impostas pela crise 

económica, criando junto dos adultos mais velhos, um clima pautado pela 

insegurança e falta de confiança nos mecanismos de protecção social, por não 

anteverem para o seu futuro próximo a velhice espectável.  

 

No que respeita ao eixo de acção, Saúde, Bem-Estar e Condições de Vida, a 

Comissão Europeia (2007) lançou um Livro Branco Juntos para a Saúde: uma 

abordagem estratégica para a EU (2008-2013), documento que reflecte a necessidade 

de uma estratégia política, que assuma a importância económica e social, que 

constitui a saúde das populações. Investir em programas de EA apresenta-se como 

uma aposta no futuro com retorno garantido, quer em termos sociais; mais 

qualidade de vida e mais participação, quer em termos económicos. Se os serviços 

de saúde são o destinatário de uma grande fatia dos dinheiros públicos, 5,6 do PIB 

em 2008 (Rosa & Chitas, 2010: 28), e os cuidados de saúde na velhice utilizam uma 

elevada percentagem desse montante, aproximadamente 70% (Machado, 2009: 

127), é consensual hoje em dia, que prevenir a doença é menos dispendioso do que 

tratá-la. Tomar medidas de apoio a um envelhecimento saudável pressupõe tanto 

promover a saúde ao longo de todo o ciclo de vida, no sentido de prevenir a doença 

e a incapacidade, como combater as desigualdades na saúde associadas a factores 

sociais, económicos e ambientais. A partir da meia-idade (45 anos), as doenças não 

transmissíveis (DNTs), doenças crónicas, e as deficiências a elas associadas, são a 

principal causa, quer de enfermidade, quer da necessidade de cuidados de saúde 

continuados. Muitas destas doenças podem ser evitadas, ou pelo menos, retardado 

o seu aparecimento, através de escolhas positivas relativas aos estilos de vida, 

opções que deverão ser apoiadas e acompanhadas por medidas e programas que 

promovam estilos de vida saudáveis e reduzam os comportamentos nocivos. Há 

evidências de que os factores ambientais e comportamentais tem maior impacto na 

morbilidade, do que os determinantes de origem genética ou hereditária, 
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especialmente no que diz respeito às doenças não transmissíveis (Pinto, Fernandes 

& Botelho, 2007: 47). Por outro lado, promovendo a saúde das crianças e dos 

adultos, as pessoas mantêm-se saudáveis à medida que envelhecem, tendo menos 

dificuldade em continuar a trabalhar, contribuindo para equilibrar a balança entre as 

despesas com as pensões e as reformas, e as contribuições do trabalho para as 

receitas públicas. Os princípios orientadores definidos pela União Europeia para as 

políticas públicas relativas à saúde no âmbito do EA foram: integração da saúde em 

todas as políticas, reforço da influência da EU no domínio da saúde a nível mundial, 

capacitação dos indivíduos, redução das desigualdades na saúde e a promoção do 

conhecimento e da investigação. O estado português implementou um conjunto de 

iniciativas diversificadas, procurando adequar os cuidados de saúde às pessoas 

idosas e simultaneamente promover ambientes seguros e capacitadores de 

autonomia. 

 

Relativamente ao item, condições de vida, foram implementadas pelo Estado 

Português uma série de transformações ao nível dos sistemas de protecção social, 

tentando responder às profundas modificações decorrentes do envelhecimento 

demográfico, da estrutura e dinâmica das famílias, do crescente desemprego e do 

aumento das situações de pobreza e exclusão social. As medidas propostas revelam 

um maior investimento e qualificação das respostas sociais direccionadas para os 

idosos, acompanhadas por uma crescente desburocratização dos processos e uma 

política de maior proximidade entre os serviços e o cidadão. A opção por uma 

abordagem de suporte, prevenção e apoio, em detrimento de uma filosofia 

assistencialista, insere-se na dinâmica do EA, pois como já referimos, a tónica é 

assente no percurso e nos direitos e não no episódio e na necessidade. No entanto 

existe uma contradição óbvia, assim como um vazio legislativo, entre o objectivo de 

prolongar o tempo de trabalho dos adultos mais velhos e a partilha de 

responsabilidade que se pretende relativamente ao cuidado dos mais idosos. 

Valoriza-se um maior acompanhamento das famílias aos seus idosos, privilegiando o 

ageing in home, sem que esse discurso seja acompanhado de medidas legislativas, 

que permitam a conciliação dessa partilha com as exigências do trabalho. É urgente 

enquadrar o cuidado familiar na legislação laboral, na política fiscal e nas políticas de 
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saúde, de forma a possibilitar a co-responsabilização no acompanhamento da 

dependência no idoso.  

 

No âmbito do eixo operativo Solidariedade e Diálogo Inter-geracional, as medidas 

preconizadas centram-se na criação de uma sociedade para todas as idades, 

percepcionando o envelhecimento demográfico como uma oportunidade de 

potenciar o património imaterial, que o contributo das pessoas mais velhas 

constitui, fomentando a solidariedade, atendendo às situações de maior 

vulnerabilidade, valorizando os percursos de vida e responsabilizando-nos todos por 

cada um de nós, consolidando assim a coesão social, elemento fundamental de uma 

sociedade democrática. As linhas programáticas prendem-se com a sensibilização 

da opinião pública para o valor do EA, com a alteração dos estereótipos negativos 

associados à velhice, com a preocupação de educar os mais novos consolidando 

valores de respeito pelos direitos humanos e reconhecimento da diversidade e com 

o apoio a iniciativas locais que materializem dinâmicas de ajuda e promoção da 

cidadania plena, combatendo a exclusão e a discriminação. A discriminação a partir 

da idade, positiva ou negativa, é um procedimento recorrente em matéria de 

políticas públicas, as quais se direccionam especificamente para o grupo dos jovens, 

dos adultos ou dos idosos. A União Europeia procurou contrariar este efeito 

potencialmente discriminatório, através de orientações políticas intersectoriais 

(Fernandes & Botelho, 2007: 15).  

 

O conjunto de medidas no âmbito do Voluntariado e Participação Cívica baseiam-se 

em iniciativas comunitárias, que traduzem a vontade expressa de construir uma 

sociedade inclusiva, em que todos participam e em que todos contam, 

possibilitando envelhecer com dignidade. Uma vida prolongada constitui um 

desafio, quer para o próprio, quer para os outros e envolve um conjunto de riscos; 

sociais, ambientais e de saúde. Os comportamentos favoráveis, que permitem 

minimizar esses riscos, estão identificados e a participação em actividades de 

voluntariado é apontada como um dos mais eficazes, pois permite ao idoso reforçar 

o sentido de utilidade e o reconhecimento do seu papel na sociedade (Kahana, 

Kahana & Kercher, 2003). As Universidades da Terceira Idade (UTIs) são o modelo 
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de formação de adultos com mais sucesso em Portugal (Jacob, 2006). A rede de 

UTIs visa criar e dinamizar regularmente actividades sociais, culturais, educacionais 

e de convívio, preferencialmente para e pelos maiores de 50 anos de idade, em 

regime de voluntariado, assumindo-se também como um espaço de convívio e 

cultura, assim como um projecto de saúde, melhorando a qualidade de vida dos 

participantes. Com o lema, Envolvimento é fazer parte da comunidade e fazer a sua 

parte para uma comunidade melhor, foram propostas pelo Estado Português um 

conjunto de medidas de tipologia diversificada, que permitiram enquadrar 

iniciativas privadas, específicas a uma comunidade ou lugar. Embora as políticas 

públicas com a referida vocação (voluntariado e participação cívica) continuem a 

apresentar amplas limitações e constrangimentos, têm impulsionado a 

transformação das dinâmicas sociais, promovido a importância da participação, 

como direito e dever da cidadania e cimentado um fortalecimento da cultura de 

voluntariado. 

 

Quanto à dimensão Conhecimento e Sensibilização Social, as medidas 

implementadas prendem-se com o enquadramento e o apoio de projectos de 

pesquisa relacionados com o envelhecimento, com a sensibilização da opinião 

pública para o valor da velhice e as vivências próprias desta etapa de vida, assim 

como dos princípios e objectivos do EA. As acções de sensibilização têm como 

públicos alvo privilegiados as crianças e os idosos, partindo do pressuposto que a 

divulgação das boas práticas, incluindo os projectos inter-geracionais e as 

actividades de voluntariado, permite optimizar esforços individuais gerando 

dinâmicas sociais positivas e inovadoras. Outras medidas prendem-se com a edição 

de um conjunto de publicações, que utilizando estratégias diferenciadas e sendo 

vocacionadas para públicos diversificados, divulgam, retratam e esclarecem a 

temática do EA.  

 

4.2. Programas para a Promoção do Envelhecimento Activo 

Iniciamos este ponto com a nomeação de alguns programas europeus, passando 

depois, a referir alguns programas nacionais. O projecto Cidades Amigas das Pessoas 

Idosas foi concebido em Junho de 2005, na sessão inaugural do XVIII Congresso da 
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Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria (AIGG), que decorreu no Rio 

de Janeiro, Brasil. O Protocolo de investigação foi implementado em 33 cidades de 

22 países, tendo resultado num documento que apresenta e difunde as linhas 

orientadoras deste programa, o Guia das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, 

publicado pela primeira vez em 2007, pela Organização Mundial de Saúde. Este guia 

é considerado pelos autores como o ponto de partida para um crescente movimento 

comunitário amigo das pessoas idosas (OMS, 2009: 2). Em Portugal foi traduzido pela 

Fundação Calouste Gulbenkian em 2009, tendo sido divulgado a todas as Câmaras 

Municipais, Ministérios e Direcções Gerais. A entidade promotora deste projecto em 

Portugal foi a Associação Vida (Valorização Inter-geracional e Desenvolvimento 

Activo), tendo sido co-financiado pela Direcção Geral da Saúde e pela Fundação 

Calouste Gulbenkian. Este programa, que se enquadra nos objectivos do EA, tem 

como objectivo central tornar as cidades e comunidades cada vez mais amigas da 

pessoa idosa sendo que uma cidade amiga dos idosos é acessível, inclusiva e 

promove o envelhecimento dos seus cidadãos em segurança. O Projecto Cidades 

Amigas dos Idosos é uma fórmula que encontramos para traduzir, na prática, o marco 

político do EA e cultivar a solidariedade entre todos os grupos etários (Kalache, 2009: 

227).  

 

O documento guia deste programa consiste numa lista de verificação, relativamente 

às características fundamentais de uma cidade, que se possa considerar amiga dos 

idosos. Esta listagem, relativa a: Espaços exteriores e edifícios; Transportes; 

Habitação; Participação social; Respeito e inclusão social; Participação cívica e 

emprego; Comunicação e informação e Apoio da comunidade e serviços de saúde, foi 

elaborada a partir das opiniões dos idosos que participaram no trabalho de 

pesquisa, e que envolveu grupos de discussão de cidades de diferentes dimensões e 

pertencentes a todos os continentes. 
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Figura 5: Áreas a considerar numa cidade amiga do idoso 

Fonte: Guia Global das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, Fundação Calouste Gulbenkian (OMS, 2009: 9) 

 

Em Portugal 78 Municípios aderiram a este projecto, além do interesse 

demonstrado por 11 Universidades e Institutos Politécnicos, bem como 14 outras 

instituições públicas e privadas.  

 

HelpAge International é uma organização sediada em Londres, que ajuda as pessoas 

mais velhas a reivindicar os seus direitos, a lutar contra a discriminação e a pobreza, 

de modo a que possam envelhecer com dignidade, de forma segura, saudável e 

activa. Servem frequentemente de intermediários entre os direitos das pessoas e os 

governos, lutando pelas mudanças políticas e pela implementação de medidas 

concretas, que favoreçam as pessoas idosas e colaborem na resolução dos seus 

problemas específicos. Em 2012 apoiam pessoas mais velhas em 60 países dos vários 

continentes: África, Caribe, Leste da Ásia, Europa Oriental, Ásia Central, Sul da Ásia, 

América Central e América Latina, sobretudo através de cuidados de saúde e 

recursos financeiros. Esta organização tem 80 filiais e 6 Centros de 

Desenvolvimento Regional. 
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O Projecto MATES - Mainstreaming Intergenerational Solidarity é co-financiado pelo 

Programa Aprendizagem ao Longo da Vida da Comissão Europeia, como um 

projecto Grundtvig, Medidas de Acompanhamento. De uma forma global pretende 

responder ao desafio do envelhecimento, através da melhoria de competências e 

conhecimentos e da promoção de solidariedade entre gerações. Para atingir estes 

objectivos é responsável por uma compilação de recursos didácticos, passíveis de 

serem utilizados por instituições, investigadores ou estruturas autárquicas. A linha 

mestra deste projecto é a inter-geracionalidade, relacionada com a aprendizagem, a 

formação e globalmente com a educação. Um dos principais recursos deste 

projecto é o Guia de Ideias para planear e implementar projectos inter-geracionais, 

disponível em 22 línguas europeias, que divulga exemplos de vários projectos de 

solidariedade inter-geracional implementados em vários países da EU, além 

apresentar um conjunto de indicações metodológicas, que facilitam a 

implementação deste tipo de iniciativas (Pinto, Hatton-yeo & Marreel, 2008). 

 

Passamos a apresentar, a título de exemplo, programas de promoção do EA de 

origem portuguesa: Projecto TIO (Terceira Idade on line), que surgiu no âmbito do 

Ano Internacional das Pessoas Idosas (1999) e é um bom exemplo de uma iniciativa, 

que centrada na inter-geracionalidade fomenta a solidariedade e a aprendizagem, 

capacitando os idosos de um saber tecnológico que facilita a sua inserção na 

sociedade de informação. O TIO é uma plataforma de comunicação e interacção 

para idosos e profissionais que trabalham na área do envelhecimento. Neste site 

podemos encontrar estudos, manuais, soluções, conselhos, inspiração e partilha de 

interesses e experiências. Tem como objectivo principal contribuir para um 

envelhecimento activo, ajudando os idosos a combater o sedentarismo e a solidão e 

divulgando conferências relativas às temáticas do envelhecimento. O lema desta 

plataforma é Ligue-se/Cuide-se/Divirta-se/Supere-se (Tio). 

 

A RUTIS (Associação Rede Universidades da Terceira Idade) é uma instituição de 

utilidade pública, criada oficialmente a 21 de Novembro de 2005, e é a entidade 

representativa e certificadora das Universidades Séniores (UTIs) Portuguesas. É 

também a Representante Nacional junto da Associação Internacional de 



 

75 

Universidades da Terceira Idade e na UNESCO. Os principais objectivos da sua acção 

são a promoção de um envelhecimento activo e de uma velhice com qualidade de 

vida (Jacob, 2006). 

 

O Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas foi implementado no período 

2004/2010 e perseguia como principais metas: a promoção de um envelhecimento 

activo e saudável ao longo de toda a vida e a criação de respostas adequadas às 

novas necessidades da população idosa. Pretendia ainda, que fossem estimuladas 

as capacidades das pessoas idosas, assim como a sua participação activa na 

promoção da sua própria saúde, autonomia e independência e contribuir para a 

organização de todos os intervenientes, profissionais ou utilizadores. O Programa 

Nacional para o Envelhecimento Activo (2004/2010) pretendeu desenvolver três 

pilares: envelhecimento activo; maior adequação dos cuidados de saúde e 

promoção de ambientes capacitadores de autonomia e independência. Foram 

apoiadas um conjunto de medidas com vista à manutenção da independência e 

autonomia dos idosos, atrasando a sua institucionalização e assegurando a sua 

permanência na residência habitual, com preocupações centradas na qualidade de 

vida, ajudando o idoso na realização das tarefas diárias de higiene, alimentação e 

saúde. Podemos referir a implementação e disseminação do Serviço de Apoio 

Domiciliário, o Serviço de Cuidados Integrados, os Centros de Noite e o Sistema de 

Alerta Integrado (Ministério da Saúde, 2004). 

 

Em colaboração dos Ministérios da Saúde e do Emprego e da Segurança Social foi 

implementado em 2006 o Programa de Apoio Integrado a Idosos, caracterizado por 

um conjunto de medidas inovadoras que visavam contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas idosas, prioritariamente no domicílio e no seu meio 

habitual de vida. Este programa apoiou projectos a nível central, local ou 

comunitário, no âmbito da mobilidade dos idosos e acessibilidade aos serviços, do 

apoio às famílias cuidadoras, da formação de cuidadores formais ou informais e de 

iniciativas preventivas do isolamento e da exclusão (Programa de Apoio Integrado a 

Idosos, 2006).  
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Capítulo II – ACTIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA PARA IDOSOS 
 

Todo o vosso corpo […] 
não é mais do que o vosso próprio pensamento, 

 uma forma que podem ver. Quebrem as  
correntes do pensamento e conseguirão  

quebrar as correntes do corpo.  
- RICHARD BACH 

 
Sendo o envelhecimento da população um facto incontornável, inúmeros estudos 

têm-se centrado sobre as várias dimensões do processo de envelhecimento 

tentando, por um lado, identificar os traços generalistas de cada etapa e, por outro, 

individualizar estratégias, recursos ou actividades, que permitam ao cidadão idoso 

envelhecer, mantendo um grau satisfatório de capacidade funcional, independência 

e autonomia, os quais assegurem mais anos de vida com qualidade. Nesta 

perspectiva, os estudos têm evoluído no sentido de aferir o grau de influência de 

determinados factores no atraso dos sinais de senescência e na manutenção de um 

grau de capacidade, que permita manter uma boa qualidade de vida. A elaboração 

de estratégias de intervenção eficazes e o desenho de um futuro mais promissor 

passam indubitavelmente pelo conhecimento fundamentado das variáveis, que 

podem influenciar positivamente o processo de envelhecimento dos cidadãos, 

maximizando infra-estruturas, enquadrando serviços e actualizando concepções de 

apoio à velhice. Em 1995 a Organização Mundial de Saúde lançou um programa de 

promoção da saúde para os idosos, onde se destacou, de entre várias medidas, a 

importância da actividade física, quer na manutenção do bem-estar, quer na 

prevenção da doença em idades avançadas. Em 1997, esta organização publicou 

quadros síntese dos benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais da actividade física 

para pessoas idosas, dividindo-os em benefícios imediatos e a longo prazo e em 

2002 propõe três pilares para a promoção do envelhecimento activo: saúde, 

participação e segurança. No âmbito da saúde é mais uma vez destacada a 

importância da actividade física na vida do idoso, propondo neste âmbito: acções de 

sensibilização da população idosa para a importância da actividade física, o 

incentivo à prática através da promoção de actividades físicas agradáveis, criação de 

espaços exteriores atractivos e seguros, o apoio a grupos e lideres que promovam a 

prática regular e a formação de profissionais da área. A actividade física apresenta-
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se como uma estratégia preventiva, que actua de forma global na problemática da 

saúde, promovendo o bem-estar físico, psicológico e social, com vista a uma melhor 

qualidade de vida. 

 

Este capítulo está organizado da seguinte forma: num primeiro ponto efectuamos 

uma breve revisão da literatura, abordando os conceitos de actividade física, 

exercício, condição física e aptidão física funcional. Seguidamente indicamos os 

benefícios da prática de actividade física nos efeitos do envelhecimento e referimos 

os estudos já realizados, que avaliam a influência da prática de actividade física ao 

nível da aptidão funcional e do treino das capacidades motoras na população idosa. 

No segundo ponto abordamos os programas de actividade física para idosos 

fazendo referência às directrizes metodológicas, ao perfil do técnico, aos princípios 

da prescrição do exercício para esta faixa etária, terminando com os programas de 

incentivo à prática de actividade física, referindo os factores de adesão e motivação 

para a prática. No terceiro ponto abordaremos o conceito de qualidade de vida, 

destacando o seu carácter multidimensional e subjectivo, apresentando de seguida 

os estudos que associam a prática da actividade física ao incremento da qualidade 

de vida do idoso. 

 

1. Actividade Física  

Iniciamos este ponto por clarificar o conceito de actividade física o qual surge, por 

vezes, com um significado semelhante ao de exercício. No entanto a OMS considera 

desde 1997 que […] actividade física inclui todos os movimentos da vida diária, 

incluindo trabalho, lazer, exercício e actividades desportivas. Na mesma linha Nunes 

(2006: 157), defende que a actividade física diz respeito a qualquer movimento 

corporal realizado pelos músculos e em que há um gasto de energia superior à energia 

basal (em repouso). Segundo a American College of Sports Medicine (ACSM) 

actividade física é definida como um movimento corporal que é produzido pela 

contracção do músculo-esquelético e que eleva substancialmente o dispêndio de 

energia e exercício, como um tipo de actividade física, que é definido como um 

movimento corporal planeado, estruturado e repetido, realizado com o intuito de 

melhorar ou manter um ou mais componentes da aptidão física (2007: 3). Assim o 
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conceito de actividade física não diz unicamente respeito ao exercício, o qual 

implica a existência de uma estruturação e planificação dessa mesma actividade 

com o objectivo da melhoria da aptidão física. É mais abrangente e engloba vários 

tipos de actividade, desde as chamadas actividades utilitárias ou informais, como o 

andar, subir e descer escadas, jardinagem, horticultura, dança, jogos tradicionais, 

percursos pela natureza, sessões de marcha/caminhada em pistas de atletismo ou 

percursos urbanos, profissões mais activas, até às actividades desportivas 

propriamente ditas. Segundo Nunes (2006) a actividade física pode ser formal, 

quando orientada por um técnico; não-formal quando a praticamos sem orientação 

de um técnico e informal quando a realizamos nas tarefas do dia-a-dia em que existe 

dispêndio de energia.  

 

Após clarificarmos estes dois conceitos importa ainda justificar o facto de termos 

utilizado sempre ao longo do nosso trabalho o conceito de actividade física, quando 

nos referíamos a um programa para idosos. Embora considerando, que os 

programas de actividade física para idosos (AFI) são maioritariamente constituídos 

por exercícios físicos, esta denominação seria redutora, pois um programa deste 

tipo inclui, ou pode incluir, actividades expressivas, danças, jogos e momentos de 

partilha, diálogo, etc., são orientados por técnicos e exigem um planeamento 

estruturado. Estes programas visam a melhoria da aptidão física dos idosos, mas 

também promovem a interacção social e o bem-estar psicológico dos participantes, 

o que para nós justifica a utilização da denominação de programas de actividade 

física para idosos. 

 

Consideramos também importante definir o conceito de aptidão física, que segundo 

a ACSM (2007: 3) é um conceito mutidimensional que foi definido como um conjunto 

de atributos que as pessoas possuem ou alcançam e que se relaciona com a capacidade 

de realizar uma actividade física, sendo representada por componentes relacionados 

às actividades (perícias), relacionados à saúde e fisiológicos. Rikli e Jones (2008: 2) 

definem ainda a aptidão física funcional como capacidade física de realizar as 

actividades normais da vida diária de forma segura e independente, sem fadiga 

injustificada. Com o aumento da expectativa de vida, a manutenção da aptidão física 



 

80 

funcional do idoso ganha uma importância cada vez maior. A progressiva 

automatização possibilitada pelos avanços tecnológicos tem conduzido a estilos de 

vida progressivamente mais sedentários. A relação entre a falta de actividade e o 

aparecimento de várias doenças, constitui actualmente um dado reconhecido, 

conduzindo à fragilidade e à incapacidade na velhice. Segundo Araújo (2011) a 

inactividade está na origem de muitas patologias normalmente associadas ao 

processo de envelhecimento. Pode mesmo potenciar um ciclo vicioso, uma vez que 

o idoso ao não participar e não aproveitar as actividades/oportunidades, isola-se e 

gradualmente existirá uma diminuição das suas capacidades físicas, cognitivas e 

sociais. En este sentido, el ejercicio físico y el cuidado delcuerpoocupanun papel 

destacado en la sociedad(MSPSI, 2011: 273). 

 

Quadro  9 – Consequências da inactividade física 

FISIOLÓGICAS 

Patologia cardiovascular e respiratória precoce 

Patologias metabólicas (aumento do colesterol total, da tensão arterial, do peso e da 

diabetes) 

Patologia osteoarticular (perda de força dos músculos, com descalcificação óssea, 

atrofia muscular e dor) 

Debilitação do sistema imunitário (as defesas do organismo tornam-se mais 

vulneráveis) 

Diminuição da produção de hormonas (principalmente as que protegem a 

osteoporose) 

PSICOLÓGICAS 

Baixa auto-estima 

Apatia 

Confusão 

Insónias 

Ansiedade 

Depressão 

SOCIAIS 

Imagem social negativa 

Isolamento 

Fonte: Araújo (2011: 14) 
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Por outro lado, a prática de actividade física está relacionada com um 

envelhecimento saudável. A autora supra citada refere que a OMS sugere um estilo 

de vida activo como uma das principais forma de prevenir doenças, manter o 

funcionamento cognitivo e providenciar a integração na sociedade (2011: 13). Como 

afirmam Sardinha e Martins (2006), algumas das alterações morfológicas e 

funcionais parecem estar associadas à maior taxa de sedentarismo das pessoas 

idosas e não somente ao envelhecimento celular. Subir escadas, carregar compras, 

deslocar uma cadeira ou realizar a higiene diária, são actividades para as quais os 

idosos inactivos utilizam um nível de esforço próximo do máximo. Qualquer declínio 

funcional fá-los-á passar da condição de independência para a de incapacidade 

física, exigindo assistência para a realização das tarefas do dia-a-dia. Como refere 

Veríssimo (1999: 120) […] estudos efectuados em antigos atletas de maratona, ténis e 

natação, que mantiveram essa actividade após a fase competitiva, mostraram menor 

declínio das suas capacidades físicas que o observado em controlos sedentários da 

mesma idade. Também outros estudos realizados compararam idosos fisicamente 

activos e idosos sedentários, indicando claramente os benefícios da prática regular 

de actividade física. A actividade física oferece a oportunidade de socialização, 

evitando a solidão, bem como a depressão. Coutier et al. (1990) defendem que a 

actividade física é a forma mais segura de alcançar os objectivos propostos para os 

idosos: manter a independência física, cultivar novas relações sociais, divertir-se 

num ambiente que permita um relaxamento psíquico e o prazer de se mover. A 

actividade física há muito que é reconhecida como um importante factor para o 

bem-estar do indivíduo ao longo da sua vida. A ACSM criou um modelo que facilita a 

educação do público no sentido de modificar atitudes e adoptar comportamentos 

progressivamente mais activos. 

 

 

 

 

 

 



Figura 6: Pirâmide de exercício e Actividade Física adaptada de ACSM (2007)

Incrementar hábitos de vida saudáveis não está apenas

de programas de actividade física, mas também com a alteração de 

comportamentos do dia-a

exemplo: caminhar em pequenas distâncias em vez de ir de automóvel ou 

autocarro; subir pelas escadas em vez de utilizar 

um percurso maior; jardinagem; lavar o carro; andar de bicicleta; etc.

 

Estas preocupações devem acompanhar o indivíduo ao longo do seu percurso de 

vida, no entanto após uma vida sedentária

prática regular de actividade física, existindo actividade

idosos. Segundo Nunes (1999) estas devem ser predominantemente aeróbicas tais 

como: marcha, corrida, cicloturismo, natação, Araújo (2011) indica ainda a dança, 

ginástica, jogos, o ioga e tai chi, ou seja, 

moderada. Como actividades contra indicadas os autores sugerem actividades 

intensas e de predominância anaeróbica; actividades de alto risco (alpinismo, 

mergulho, paraquedismo) e
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Figura 6: Pirâmide de exercício e Actividade Física adaptada de ACSM (2007)

 

tos de vida saudáveis não está apenas relacionado com a prática 

programas de actividade física, mas também com a alteração de 

a-dia que aumentem o dispêndio de energia

exemplo: caminhar em pequenas distâncias em vez de ir de automóvel ou 

autocarro; subir pelas escadas em vez de utilizar o elevador; passear o cão durante 

um percurso maior; jardinagem; lavar o carro; andar de bicicleta; etc.

Estas preocupações devem acompanhar o indivíduo ao longo do seu percurso de 

uma vida sedentária, em qualquer altura se pode 

prática regular de actividade física, existindo actividades mais indicadas para os 

egundo Nunes (1999) estas devem ser predominantemente aeróbicas tais 

como: marcha, corrida, cicloturismo, natação, Araújo (2011) indica ainda a dança, 

ca, jogos, o ioga e tai chi, ou seja, actividades com uma intensidade leve ou 

moderada. Como actividades contra indicadas os autores sugerem actividades 

intensas e de predominância anaeróbica; actividades de alto risco (alpinismo, 

mergulho, paraquedismo) e desportos de combate (boxe, judo, karate). 

SENTAR-SE 

Actividades passivas

2-3 VEZES/SEMANA

Trabalho de Força, Velocidade de Reacção 
/ Agilidade , Equilíbrio e Coordenação

3-5 VEZES /SEMANA

Trabalho de Resistência aeróbia 

TODOS OS DIAS

Movimentar-se mais e sentar-se menos

Percorrer distâncias extra no seu dia a dia

CAMINHADAS

Trabalho de Flexibilidade

 

 

Figura 6: Pirâmide de exercício e Actividade Física adaptada de ACSM (2007) 

relacionado com a prática 

programas de actividade física, mas também com a alteração de 

dia que aumentem o dispêndio de energia, como por 

exemplo: caminhar em pequenas distâncias em vez de ir de automóvel ou 

o elevador; passear o cão durante 

um percurso maior; jardinagem; lavar o carro; andar de bicicleta; etc. 

Estas preocupações devem acompanhar o indivíduo ao longo do seu percurso de 

se pode iniciar a 

s mais indicadas para os 

egundo Nunes (1999) estas devem ser predominantemente aeróbicas tais 

como: marcha, corrida, cicloturismo, natação, Araújo (2011) indica ainda a dança, 

com uma intensidade leve ou 

moderada. Como actividades contra indicadas os autores sugerem actividades 

intensas e de predominância anaeróbica; actividades de alto risco (alpinismo, 

arate).  

Trabalho de Força, Velocidade de Reacção 
/ Agilidade , Equilíbrio e Coordenação

se menos

Percorrer distâncias extra no seu dia a dia
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Nesta faixa etária as pessoas que quiserem iniciar um programa de actividade física 

devem realizar um exame médico e após a verificação da inexistência de contra 

indicações para a prática regular, devem junto do técnico (professor do programa) 

indicar as suas motivações e decidir qual a actividade que lhe é mais agradável. 

 

A avaliação da aptidão física das pessoas idosas deve preceder e acompanhar a 

aplicação de qualquer programa de actividade física. Existem várias baterias de 

testes destinadas a este tipo de avaliação. As componentes avaliadas nestas 

baterias são aproximadamente as mesmas (força e flexibilidade dos membros 

inferiores e superiores; agilidade e velocidade; equilíbrio dinâmico estático; 

resistência aeróbia). Esta avaliação vai permitir verificar o nível inicial de aptidão do 

idoso, adequando o programa de forma a minimizar os efeitos do envelhecimento e 

melhorar a sua aptidão física, bem como o seu estado de saúde geral. 

 
1.1. Benefícios da actividade física para idosos  

A aptidão física do indivíduo idoso verifica-se pela sua capacidade em continuar a 

realizar as tarefas quotidianas, de forma activa e independente, e segundo Nunes 

(2006) a prática regular de exercício, nomeadamente exercício aeróbio, reduz a 

sensação de fadiga, melhorando o funcionamento cardiorespiratório, o que permite 

então a realização das tarefas com menos esforço. No entanto um programa de AF 

equilibrado não deve incluir só o treino cardiorespiratório mas também exercícios 

localizados com e sem aparelhos, com vista ao treino da força, da flexibilidade, do 

equilíbrio, da coordenação e da agilidade. O idoso deverá praticar actividade física 

regular, adaptada ao seu gosto e adequada à capacidade de cada um, com vista à 

melhoria da aptidão física funcional, promovendo a independência, maximizando a 

relação social e a autonomia. É mundialmente aceite que a actividade física regular 

minimiza os efeitos do envelhecimento, bem como actua na prevenção de 

patologias. Segundo vários autores a actividade física tem benefícios em termos 

psicológicos, sociais e fisiológicos/funcionais. 
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Como principais benefícios psicológicos são referidos: reduz a ansiedade e o stress; 

favorece o relaxamento; melhora o estado de humor; promove um bem-estar geral; 

melhora a saúde mental, contribuindo para o tratamento de várias doenças mentais 

incluindo depressões e neuroses; melhora o auto-conceito e a auto-estima; melhora 

a imagem corporal; pode levar à diminuição do consumo de medicamentos; 

melhora a actividade sexual; melhora a confiança e a satisfação com pela vida. 

Nunes (2008: 166) afirma que o exercício físico regular melhora o humor. (…) uma 

caminhada vigorosa afasta os pensamentos tristes e a melancolia. Os estudos que 

relacionam as actividades físicas aeróbias com as perdas no funcionamento das 

funções cognitivas associadas ao envelhecimento, concluiriam que a prática deste 

tipo de actividades produz efeitos positivos na cognição (Staudinger, 2007), 

encontrando correlações positivas entre o desenvolvimento do domínio sensório 

motor e a melhoria das funções cognitivas. Estes efeitos parecem particularmente 

pronunciados em tarefas que exigem elevada atenção e controlo. Neste sentido o 

exercício proporciona índices de bem-estar psicológico; está associado a mudanças 

positivas em alguns aspectos da personalidade e ajustamento psicológico; promove 

o funcionamento cognitivo, melhorando a memória, o controlo motor e a 

aprendizagem motora. 

 

Em termos sociais a actividade física maximiza as interacções e melhora a 

comunicação. Através da integração em turmas de actividade física, o idoso pode 

adaptar-se a novas rotinas, novas regras sociais/adquirir novos papéis e estabelecer 

laços com os outros membros, desenvolvendo novas amizades. Poderá junto do 

grupo desenvolver/potenciar as características próprias, adoptar atitudes mais 

activas, fomentando a participação sócio cultural, a inter-relação e a inter-

geracionalidade e diminuindo o isolamento social. Globalmente, a participação em 

programas de actividade física possibilita aos indivíduos idosos incrementar as 

interacções sociais e aumentar a motivação para a promoção e optimização das 

funções cognitivas (Fernández-Ballesteros, 2005). 

 

Os sistemas que têm benefícios directos com a prática regular de actividade física 

são: o sistema nervoso, os sistemas sensoriais, o sistema cardiovascular e 
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respiratório, e os sistemas muscular, ósseo e articular. No que respeita à composição 

corporal, a prática regular de actividade física, previne o excesso de massa corporal, 

o aumento da massa gorda. Quanto à estrutura melhora a postura corporal e 

minimiza o seu decréscimo. Relativamente às capacidades motoras, o trabalho de 

flexibilidade evita a rigidez dos tecidos conectivos (ligamentos, tendões e 

músculos), causada pelos efeitos do envelhecimento, obtendo um maior 

relaxamento dos músculos, um aumento da amplitude articular, a redução da 

sensação de dor e melhorando ainda a postura corporal, benefícios importantes nas 

tarefas do quotidiano. Os exercícios de treino para a resistência muscular, 

diminuem a perda de massa muscular, mantêm/aumentam a densidade óssea, 

melhoram a postura corporal e normalizam os níveis de pressão sanguínea. Esta 

capacidade está directamente relacionada com o equilíbrio, porque uma vez que os 

membros inferiores estão mais fortes/mais resistentes, o equilíbrio melhora, 

reduzindo os factores de risco de quedas e consequentes lesões, nomeadamente 

fracturas ósseas. Os benefícios do treino da resistência aeróbia consiste 

directamente no aumento da capacidade cardio-vascular e respiratória, bem como 

do metabolismo basal, diminuição da frequência cardíaca máxima em situações de 

repouso e no trabalho submáximo, aumento do VO2 máximo, redução dos níveis de 

colesterol, controlo da pressão arterial, redução/manutenção do peso. 

 

Os efeitos do exercício têm-se mostrado benéficos no controlo, no tratamento e na 

prevenção de patologias: diabetes, hipertensão, enfermidades cardíacas e 

respiratórias, arteriosclerose, varizes, artroses, desordens mentais e psicológicas. O 

exercício permite ainda, que os idosos mantenham as suas capacidades motoras, 

melhorando a sua funcionalidade e minimizando a dor, o que lhes proporciona um 

estilo de vida independente, tornando-os mais felizes e eficazes. A actividade física 

está sem dúvida associada a uma variedade de mudanças fisiológicas, cognitivas e 

comportamentais, que em conjunto permitem concluir que a prática regular 

contribui para a saúde física, psicológica e social, traduzida pela melhoria da 

qualidade de vida dos idosos. 
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Em forma de síntese apresentamos o quadro 10 com os benefícios ao nível 

fisiológico, psicológico e social 

 

Quadro 10 – Benefícios da actividade física 

FISIOLÓGICOS 

Aumenta a quantidade de endomorfinas (o que provoca uma sensação de bem-estar) 

Ajuda a controlar o nível de glicemia (favorecendo o controlo da diabetes) 

Reduz os níveis de colesterol total (diminuindo o LDL e aumentando o HDL) 

Diminui a tensão arterial 

Aumento a capacidade cardiocirculatória e respiratória 

Reduz a probabilidade de obstipação 

Melhora o funcionamento do sistema imunitário 

Melhora a qualidade do sono 

Favorece a função cognitiva 

Facilita as novas aprendizagens 

PSICOLÓGICOS 

Incrementa o sentimento de bem-estar geral 

Aumenta a auto-estima 

Ajuda a lidar com o stress 

Promove o relaxamento 

Melhora o auto-controlo 

Melhorar o humor 

Reduzo risco de depressão 

Ajuda a encarar a vida de uma forma mais positiva e optimista 

SOCIAIS 

Promove as relações sociais e a comunicação 

Criação de novas amizades  

Fomenta a aquisição de novos papéis sociais 

Aproxima a pessoa do meio envolvente 

Ajuda na integração da pessoa na comunidade, aumentando a sua participação 

Diminui o isolamento 

Cria a possibilidade de novos relacionamentos (extra familiares e intergeracionais) 

Fontes: Nunes (2008) ACSM (2007) Araújo (2011: 14) Pont Gueis (2003), Varregoso (2004) 
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1.2 Estudos Relacionados com a Aptidão Física e as Capacidades Motoras  

Os primeiros estudos que relacionaram a prática de actividade física com a saúde, 

comparavam diversas profissões com diferentes padrões de actividade física. Com a 

vulgarização da prática do exercício, os estudos passaram a focar-se mais nos 

hábitos de actividade física nos tempos livres, fora do contexto profissional. Na 

década de noventa pareceu claro que a longevidade é influenciada pelo exercício, 

destacando-se a importância dos estilos de vida e das opções individuais, que 

deveriam privilegiar hábitos de vida saudáveis e activos. No entanto nunca é tarde 

para adoptar hábitos saudáveis de vida, ou seja, a prática regular de actividade física 

(OMS, 2005). Para além da longevidade, também algumas das alterações 

morfológicas e funcionais foram estudadas, parecendo estar a associadas à maior 

taxa de sedentarismo das pessoas idosas e não apenas ao processo de 

envelhecimento celular. O processo degenerativo pode ser modificado pela prática 

de actividade física, com repercussões na composição corporal, na aptidão 

metabólica e na aptidão física (Sardinha, 2006). 

 

Dos estudos revistos que relacionam actividade física e prevenção da doença, o 

risco de doença cardiovascular é o mais frequentemente referido. Actualmente, 

parece claro que de todos os factores de risco das doenças cardiovasculares, a 

inactividade física é o mais determinante. Os resultados de diversos estudos 

confirmam o efeito benéfico da actividade física e do exercício regular como 

estratégia preventiva e terapêutica, na modificação dos factores de risco e na 

redução da morbilidade e mortalidade por doença cardiovascular. Inúmeros estudos 

debruçaram-se especificamente sobre a influência da actividade física no 

desenvolvimento de determinadas componentes da aptidão física, tendo avançado 

as linhas orientadoras na prescrição do exercício. Assim podemos encontrar 

resultados positivos ao nível do índice de massa corporal, equilíbrio, agilidade, 

flexibilidade, força dos membros inferiores e superiores, força preensora das mãos, 

VO2 max., resistência abdominal e aumento da mobilidade articular. A melhoria 

destes parâmetros funcionais permite ao idoso realizar sem dificuldade as tarefas 

do dia-a-dia, interiorizando uma imagem de eficácia e confiança. Globalmente 

concluíram que embora o processo de envelhecimento envolva uma deterioração 
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de determinados aspectos funcionais e um processo de involução de órgãos e 

sistemas, os quais progressivamente limitam a relação do indivíduo com o 

envolvimento e a sua funcionalidade, é possível minimizar os efeitos negativos 

através da prática regular de actividade física.  

 

Seguidamente vamos apresentar os estudos consultados que analisam a influência 

de programas de actividade física na aptidão física funcional, quando avaliada pela 

bateria de Rikli e Jones (2001) Senior Fitness Test (SFT) ou também usualmente 

denominada por Bateria de Fullerton: 

Botelho (2002), num estudo realizado em Portugal, teve como objectivo analisar os 

efeitos da prática de actividade física com duração de 18 meses sobre a aptidão 

física funcional de 60 idosos entre os 62 e os 78 anos. Comparando a avaliação 

inicial com a final encontraram diferenças estatisticamente significativas para 

mulheres e homens na força dos membros superiores e na resistência aeróbia. 

Outro estudo realizado por Gonçalves (2003), teve como objectivo identificar a 

influência de um programa de actividade física realizado de forma sistemática, 

orientada e estruturada com 14 semanas de duração na aptidão física funcional de 

73 idosos institucionalizados com idades compreendidas entre os 62 e 98 anos. 

Todas as componentes da aptidão física melhoraram após a participação.  

 

No Brasil, Alves, Mota, Costa e Alves (2004), com o objectivo de verificar o efeito da 

prática de hidroginástica sobre a aptidão física do idoso associada à saúde, utilizou 

uma amostra constituída por 74 mulheres idosas acima dos 60 anos, que pelo 

menos nos últimos 12 meses não praticaram nenhum tipo de exercício físico regular. 

Foram constituídos dois grupos (controlo e experimental) tendo sido aplicado ao 

grupo experimental um programa de hidroginástica com a duração de 3 meses com 

uma frequência bissemanal. Após a aplicação do programa verificaram-se melhorias 

estatisticamente significativas (pré-pós-teste) em todas as capacidades motoras. 

Este estudo comprova a importância da prática de AF 2 vezes por semana na 

melhoria da aptidão física, uma vez que as idosas do grupo de controlo pioraram o 

seu desempenho em todas as capacidades motoras avaliadas no pós-teste, 

verificando-se diferenças estatisticamente significativas entre grupos.  
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Carvalhais (2004), no seu estudo realizado em Portugal, teve como objectivo 

principal verificar o efeito de um programa estruturado de actividade física 

generalizada com a duração de 8 meses, No Porto a Vida é Longa, sobre os níveis de 

aptidão física de 85 idosos com idades compreendidas entre os 60 e 83 anos e 

residentes na comunidade. Verificaram melhorias estatisticamente significativas em 

todas as capacidades motoras avaliadas pela SFT com excepção da flexibilidade dos 

membros inferiores e da agilidade/equilíbrio dinâmico, que apenas apresentaram 

melhorias. 

 

Toraman, Ermam e Agyar (2004), realizaram um estudo na Turquia, com o objectivo 

de verificar o efeito na aptidão física funcional e na composição corporal, de um 

programa de exercícios multivariado com uma intervenção de 9 semanas, num 

grupo de idosos entre os 60 e 86 anos. Estes foram divididos em dois grupos, o 

experimental (17 homens e 4 mulheres) que treinava 3 vezes por semana através da 

caminhada do treino da força e flexibilidade e o grupo de controlo (18 homens e 3 

mulheres). Como principais resultados podemos referir que 9 semanas de programa 

não são suficientes para obter alterações na composição corporal. Que o grupo 

experimental, ou seja o de exercício melhorou em todas as capacidades motoras 

avaliadas pela SFT, enquanto que o grupo de controlo manteve os resultados nas 

seguintes capacidades: força dos membros superiores e resistência aeróbia, piorou 

ligeiramente na flexibilidade dos membros inferiores e melhorou ligeiramente na 

flexibilidade dos membros superiores, força dos membros inferiores e na 

agilidade/equilíbrio dinâmico. Parece-nos importante referir ainda que no pré teste 

nos testes de flexibilidade dos membros inferiores e superiores os grupos não eram 

equivalentes. Mas nas outras capacidades motoras eram equivalentes e verificaram-

se diferenças estatisticamente significativas entre os grupos na força dos membros 

inferiores e superiores, na agilidade/equilíbrio dinâmico e na resistência aeróbia. 

 

Vallejo, Ferrer, Jimena e Fernández (2004), em Espanha, avaliaram a aptidão física 

funcional através da bateria SFT  num grupo de idosos que realizavam um programa 

de actividade física, 3 vezes por semana com a duração de 45mim por sessão. Neste 

estudo participaram 22 mulheres e 11 homens com uma média de idades de 67,36 (+- 
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4,79 anos), sendo o objectivo comparar o desempenho do grupo dos homens com o 

das mulheres nos vários testes. Os autores concluíram que os homens têm maior 

força e resistência aérobia do que as mulheres, e, no caso da flexibilidades estas 

apresentam melhores resultados. O grupo em geral encontra-se dentro dos padrões 

normativos da SFT na flexibilidade, na força e na agilidade/equilíbrio dinâmico, 

sendo que a resistência é a capacidade na qual os resultados se situam em média 

num percentil inferior. 

 

Teixeira (2005), no estudo feito em Portugal, pretendeu analisar os efeitos da 

actividade física orientada na aptidão funcional de idosos entre os 60 e 79 anos. 

Foram constituídos dois grupos, 41 idosos praticantes de actividade física orientada 

e 35 idosos não praticantes. Concluíram que os idosos que praticam AF orientada 

conseguiram melhores níveis de autonomia funcional, quando comparados com os 

não praticantes, apresentando valores médios superiores. As diferenças entre os 

grupos foram estatisticamente significativas em todas as capacidades motoras com 

excepção da flexibilidade dos membros superiores e inferiores. 

 

Bottaro, Machado, Nogueira, Scales e Veloso (2006), realizaram um estudo no Brasil 

no qual investigaram o efeito na aptidão física funcional de um programa de treino 

de força (PT), comparativamente a um programa tradicional de treino da resistência 

muscular (TRT) tendo ambos a duração de 10 semanas. Os grupos PT e TRT foram 

formados a partir de uma amostra de 20 idosos homens entre os 60 e 76 anos de 

idade, avaliados como inactivos, e em ambos os programas a frequência dos treinos 

foi bissemanal, tendo sido utilizado os testes da SFT para avaliar a força dos 

membros inferiores e superiores e a agilidade e equilíbrio dinâmico. Os autores 

verificaram que ambos os grupos apresentaram melhorias nas capacidades motoras 

avaliadas comparando o pré-teste com o pós-teste. No entanto as melhorias 

decorrentes do programa PT apresentam diferenças estatisticamente significativas 

entre os dois momentos de avaliação. 

 

Carvalho (2006) estudou, em Portugal, o efeito de um programa de actividade física 

generalizada (ginástica de manutenção com a duração de 8 meses e frequência 
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bisemanal) sobre os níveis de aptidão física funcional de 100 idosas com uma idade 

média 70,5 +- 5,4 anos. Os principais resultados mostraram que à excepção da 

flexibilidade do membro inferior e da agilidade/equilibro dinâmico, foram 

observadas melhorias nas restantes capacidades motoras avaliadas pela SFT. A 

variável idade não teve qualquer influência nas alterações verificadas ao nível da 

aptidão física no final do programa. 

 

Nunes e Santos (2006), no Brasil, tiveram como objectivo no seu estudo, comparar 

três programas de actividade física caminhada (n=38), hidroginástica (n=38) e Lian 

gong (n=37) através da aptidão física funcional dos praticantes com idade 

compreendida entre os 60 e 84 anos. A análise dos resultados revelou que o grupo 

de caminhada obteve melhores resultados nos testes força dos membros inferiores 

e resistência aeróbia e agilidade/equilíbrio dinâmico, comparando com os outros 

dois grupos. O grupo da hidroginástica destacou-se com melhores resultados na 

força dos membros superiores e flexibilidade dos membros superiores e inferiores. 

Quando comparados com os dados normativos de Rikli e Jones o grupo 

hidroginástica e lian gong estão dentro da faixa de normalidade enquanto que a 

caminhada apresenta valores superiores aos valores médios previstos. 

 

Lobo e Pereira (2007), realizaram um estudo em Portugal, com idosos 

institucionalizados com uma amostra de 164 idosos, com um máximo de 94 e um 

mínimo de 65 anos, ou seja, com uma média de 79,2+-7,5 anos. Teve vários 

objectivos entre eles avaliar a aptidão física funcional através da SFT, e comparar os 

resultados com os padrões da referência de Rikli e Jones (1999), neste sentido 

verificaram-se valores mais baixos relativamente à força especialmente depois dos 75 

anos. Os parâmetros da resistência aeróbica (RA), flexibilidade inferior (FI) e equilíbrio 

dinâmico (ED) são significativamente menores aos de referências (Lobo et al., 

2007:65) 

 

Marques (2007), realizou em Portugal o estudo com o objectivo analisar os efeitos 

de dois programas de treino de intensidade moderada na aptidão funcional e nos 

perfis lipídico e lipoproteico em mulheres idosas entre os 60 e 79 anos. A amostra 
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constituída por 82 idosas foi divida aleatoriamente em dois grupos, um grupo 

realizava um programa de treino multicomponente e o outro realizava um 

programa de treino de força, ambos com a duração de 8 meses. Nos dois 

programas verificaram-se melhoria estatisticamente significativa na força e 

flexibilidade dos membros superiores e na agilidade/equilíbrio dinâmico. O treino 

multicomponente obteve uma melhoria estatisticamente significativa na resistência 

aeróbia e o treino de força teve uma melhoria estatisticamente significativa na força 

dos membros inferiores. Concluiu também que as alterações verificadas na aptidão 

funcional foram influenciadas pelos valores iniciais do IMC. 

 

Wanderley (2007), pesquisou, em Portugal, o efeito de um programa de caminhada 

sobre a aptidão física funcional de 22 idosos entre os 65 e 76 anos de idade sem 

prática habitual de exercício físico. O programa teve a duração de 4 meses com uma 

frequência de 3 vezes por semana. Verificaram-se melhorias estaticamente 

significativas para a força dos membros inferiores, não se tendo alterado as 

variáveis relativas à composição corporal. 

 

Vallejo, Ferrer e Fancello (2008), realizaram em Espanha, um estudo com o 

objectivo de analisar a influência do exercício física no estado de ânimo dos idosos, 

a amostra foi constituído por dois grupos de 15 indivíduos cada. O grupo que 

participava num programa de exercício físico (77,43 +- 1,2 anos) e o grupo de 

controlo que não praticava exercício físico, com a mesma média de idades. Foi-lhes 

aplicado a SFT, (2001) e um questionário de satisfação (PGCMS). Verificou-se  que o 

grupo que realizou o programa de AF apresenta uma nível maior em todos os 

parâmetros avaliados da condição física, com diferenças estatisticamente 

significativas em todas as capacidades motoras quando comparados os grupos.  

 

Machado (2008), realizou em Portugal, um estudo com o objectivo de verificar os 

efeitos de um programa de treino da força de 6 meses sobre a aptidão física 

funcional e a composição corporal de homens e mulheres idosos saudáveis e 

activos. A amostra foi dividida em dois grupos, grupo de treino da força constituído 

por 17 idosos com uma idade média de 69,4 anos e o grupo de controlo constituído 
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por 15 idosos com a uma idade média de 67,8 anos. Na comparação entre os grupos 

verificaram-se melhorias estatisticamente significativas para a força e flexibilidade 

dos membros superiores, e para a agilidade/equilíbrio dinâmico. 

 

Sousa, Júnior, Sant’Ana e Moura (2010), no Brasil, desenvolveram um estudo cujo 

objectivo foi avaliar a aptidão física de 42 mulheres entre os 60 e 79 anos, 

participantes do programa saúde da família no Recife, com base nos valores 

normativos da bateria Fullerton e descrever as variáveis antropométricas (massa 

corporal, estatura e IMC). Concluíram que as idosas se situavam no nível de aptidão 

física inferior e médio inferior, independentemente da sua faixa etária. 

Relativamente às variáveis antropométricas os valores foram diminuindo à medida 

que aumentava a idade. 

 

Vallejo, Ferrer e Fancello (2010), em Espanha, desenvolveram um estudo com o 

objectivo de analisar se um programa de actividade física convencional com 9 meses 

de duração (pré e pós-teste), induz melhorias na aptidão física funcional e verificar 

se os idosos se encontram dentro dos padrões normativos da SFT. A amostra foi 

constituída por 17 mulheres e 8 homens com uma média de idades 67,36 (+- 4,79 

anos). Como principais resultados podemos referir que a força dos membros 

inferiores, a flexibilidade dos membros inferiores e resistência aeróbia melhoraram 

com diferenças estatisticamente significativas. A força dos membros superiores 

melhorou mas sem diferenças estatisticamente significativas. No que respeita à 

agilidade/equilíbrio dinâmico piorou e a flexibilidade dos membros superiores 

piorou com diferenças estatisticamente significativas. 

 

Uzunovic e Durasskovic (2011) realizaram na Sérvia, um estudo com 59 homens e 60 

mulheres com idades compreendidas entre os 65 e 70 anos, com o objectivo de 

analisar se a sua aptidão física funcional era influenciada pelo sexo e pelo seu IMC 

(normal weight ou overweight). Como principais resultados podemos referir que o 

IMC tem influência na aptidão física funcional, uma vez que se verificam diferenças 

estatisticamente significativas em todas as capacidades motoras, entre mulheres 

com IMC normal weight ou overweight, e relativamente aos homens, só não se 
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verificam diferenças estatisticamente significativas na agilidade e equilíbrio 

dinâmico e na força dos membros inferiores. 

 

Acciolly, Feital e Furtado (2011), no Brasil, avaliaram a flexibilidade dos membros 

inferiores e superiores e a agilidade e equilíbrio dinâmico num grupo de 30 idosas 

praticantes de danças de salão, comparando-as com 15 idosas sedentárias, (ambos 

os grupos com idades compreendidas entre os 60-69 anos). O grupo de controlo, 

relativamente ao grupo experimental, obteve uma média inferior em todos os 

testes realizados. Destacamos ainda que 84% das idosas sedentárias apresentam um 

desempenho médio abaixo do padrão Rikli e Jones, enquanto que no grupo das 

idosas praticantes de danças de salão apenas 13% estão abaixo do referido padrão. 

 

 

2. Programas de Actividade Física para Idosos  
 
Como verificámos no ponto anterior, a prática de actividade física tem benefícios ao 

nível de envelhecimento. É importante conhecer as alterações do processo de 

envelhecimento, limitações, necessidades e motivações deste grupo etário, para 

que os técnicos em conjunto com as entidades públicas e privadas possam cada vez 

mais e melhor, proporcionar actividades/programas com vista a um estilo de vida 

activo. Passamos a identificar directrizes, normas e recomendações sugeridas para a 

construção e implementação de programas de actividade física direccionados a 

idosos, referindo objectivos, avaliação, estrutura das sessões, entre outros 

aspectos. É de extrema importância para o desenho de programas destacar as 

quatro linhas da OMS (2002) para o envelhecimento activo: reduzir os factores de 

risco associados ao envelhecimento e incrementar os de protecção de saúde através de 

hábitos saudáveis e de exercício físico; promover os factores de protecção do 

funcionamento cognitivo; promover as emoções e os pensamentos positivos e 

promover a participação psicossocial, pois podemos verificar que os programas de 

actividade física poderão desenvolvê-las na íntegra. Seguidamente apresentamos 

princípios que permitem desenhar um programa bem fundamentado. Depois, 

apresentamos as linhas orientadoras para definir o perfil do técnico e, para concluir, 
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identificamos alguns dos programas de actividade física para idosos já 

implementados. 

 

2.1. Directrizes para Programas de Actividade Física 
 
Reconhecendo o valor da actividade física na preservação da condição física através 

da redução dos efeitos do envelhecimento, surgiram nos últimos anos, numerosos 

projectos/programas direccionados à actividade física para idosos. Segundo 

Varregoso (2004, 142) o conceito de programa é usado, muitas vezes, […] face a um 

enunciado simples de linhas programáticas e objectivos gerais […] mas pode ser 

usado como um […] conceito mais alargado que coincide com o enunciado de um 

plano de trabalho que contém a indicação de um conjunto de procedimentos 

metodológicos com vista à sua aplicação didáctica. Para Oddsson, Boissy e Melzer 

(2007: 17), […] the program is described as a concept with examples to indicate the 

kind of exercise and the type of skills they intend to develop as well as the overall level 

of difficulty a certain level should represent. Partindo do conceito de actividade física 

como prevenção, manutenção, reabilitação e recreação […] devem ser sempre 

trabalhados os níveis físicos, psíquicos e sócio-afectivos (Pont Geis, 2003: 73). Esta 

abordagem no desenho e implementação de um programa de actividade física para 

idosos é de certa forma inovadora, pois anteriormente estes eram muito centrados 

em aspectos físicos de culto do corpo e treino da condição física, similares aos do 

treino para adultos. Mostra-se, assim, determinante que a elaboração e 

implementação deste tipo de programas siga parâmetros de qualidade e de rigor. 

Num programa, o idoso deverá praticar actividade física regular, adaptada ao seu 

gosto e adequada à capacidade de cada um, com vista à melhoria da aptidão física 

funcional, promovendo a independência e maximizando a relação social e a 

autonomia. Quando se pensa em elaborar um programa de AF destinado a esta 

faixa etária, é necessário propor uma intervenção norteada por princípios, 

perspectivados por uma compreensão clara e precisa do processo de 

envelhecimento, deve assentar também numa prescrição segura e adequada, e 

sempre com o objectivo de contribuir para a qualidade de vida dos idosos. Devemos 

começar por nos […] preocupar então com as características do grupo, ou seja: 
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homogeneidade, a estabilidade, o nível físico (grau de mobilidade e autonomia), o 

nível sociocultural, os recursos económicos, as motivações e interesses que levam o 

grupo a realizar a actividade física (que poderão ser sociais, físicas, por recomendação 

médica, etc.) e culturais (manter-se mais activo na sociedade, mais actualizado) (Pont 

Geis, 2003: 68).  

 

Os programas devem abarcar outro tipo de preocupações para além da aptidão 

física funcional, ou seja, as de carácter emocional, psíquico e social. Sardinha 

defendia, em 2006, que a concepção de programas deve, essencialmente, ter em 

conta estratégias de interacção social. As sessões de um programa de actividade 

física devem constituir-se como um espaço privilegiado de partilha, identidade, 

construção de redes de amizade, convívio e apoio, assim como um óptimo 

instrumento de desenvolvimento da auto-estima. Neste sentido, os principais 

requisitos da elaboração de um programa de Actividade Física para Idosos, são: 

conhecer o perfil dos idosos com quem vamos trabalhar (escalão etário, estado de 

saúde, nível de aptidão física/ funcional, bem como as suas capacidades cognitivas, 

interesses/preferências e motivações para a prática) e ter os cuidados específicos 

para que os programas sejam equilibrados, ou seja, não devem incluir apenas o 

treino cardiorespiratório mas, também, exercícios localizados com e sem aparelhos, 

com vista ao treino da força, da flexibilidade, do equilíbrio, entre outras capacidades 

motoras. 

 

Os objectivos dos programas para idosos devem ser definidos de forma clara e 

transmitidos aos idosos em termos de benefícios para as suas actividades diárias. Os 

idosos devem conhecer os seus progressos e deverão ser-lhes entregues 

documentos de registo com esses valores. Os objectivos devem contemplar as 

motivações da população-alvo. Segundo os estudos consultados as principais 

motivações dos idosos para participarem num programa de actividade física são: 

preocupações relacionadas com a saúde, o manter-se em forma, o ocupar o seu 

tempo livre e de lazer e o conviver com outras pessoas. Para Varregoso (2004) os 

objectivos de um programa de actividade física para idosos devem abranger vários 

níveis: físico/fisiológico, social, psicológico, direccionam-se globalmente para um 
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objectivo mais geral, a melhoria da qualidade de vida e a promoção do bem-estar 

dos idosos. É referido por vários autores que a componente social tem uma 

importância vital numa turma de idosos e é uma forte motivação para a continuação 

da participação no programa, o qual deverá portanto conter momentos que 

privilegiem o contacto social. Para a maior parte dos participantes poderá mesmo 

ser o melhor momento do dia, pois é um lugar onde eles encontrão pessoas da sua 

idade e com os mesmos interesses. Os laços construídos nestas turmas acabam por 

ser um suporte para os idosos, especialmente quando sofrem a perda do conjugue. 

O facto de o idoso pertencer a um grupo e existirem um conjunto de pessoas, que 

se apercebem da sua ausência na sessão, transmite ao idoso uma sensação de 

segurança e acolhimento. Por isso é importante, que em cada aula exista espaço 

para a interacção social, aspecto facilitado pelos exercícios em círculo e pelas 

actividades do aquecimento e relaxamento, momentos em que se proporciona o 

diálogo. Sempre que surgem novos elementos na turma é muito importante 

integrá-los, simples danças ou jogos podem ser uma excelente forma de introduzir 

novos participantes, assegurando que todos estejam envolvidos e 

divertidos/motivados. Quando os idosos já estão confortáveis dentro do grupo, uma 

actividade/formação tipo “combóio” […] is a great way to facilite talking and 

laughing – and it feels great (Van Norman, 1995: 38). É ideal ter um lugar onde os 

idosos possam chegar mais cedo ou ficar até mais tarde, sentando-se, visitando, 

tomando café ou sumo e sentindo-se em casa, fazendo parte de um local especial. 

Se não se tiver esse espaço, deve-se encontrar um tempo na aula para promover e 

aprofundar a interacção, mantendo um ambiente amigável, promotor de um 

sentimento de pertença e cumplicidade entre os participantes. Quando os 

programas não trabalham a parte da interacção social e emocional, a estagnação 

poderá ser uma consequência. Os programas que focam mais este objectivo, 

secundarizando a condição física, podem ganhar muitos adeptos, para Van Norman 

(1995: 37) […] the emotional and social component contributes significantly to 

success of any senior exercise program. Em qualquer dos casos, será o técnico o 

responsável pelo clima da sessão. 
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A qualidade de vida, que para o idoso está relacionada com o seu grau de 

funcionalidade, de saúde, de independência e autonomia, no sentido de conseguir 

realizar as tarefas diárias sem dificuldades, ou com baixos índices de fadiga (OMS 

2002; Spirduso, 2005), justifica a importância de uma boa aptidão física nesta faixa 

etária. No que se refere à aptidão física, base da aptidão funcional, um programa de 

actividade física para idosos deverá perseguir dois objectivos paralelos. Por um lado, 

prevenir patologias e, por outro, atrasar os efeitos do envelhecimento, evitando 

que mais anos de vida se traduzam por crescentes limitações e incapacidades, que 

impedirão uma boa qualidade de vida. Um exemplo específico deste processo é a 

perda de força muscular e o aumento da osteoporose, aspectos que podem causar 

limitações na marcha. Contudo, se esta dificuldade for identificada no seu início, e 

interviermos com um programa de actividade física bem delineado, a incapacidade 

pode ser atrasada, prevenindo a sua consolidação. O exercício pode atrasar os 

efeitos do envelhecimento (perda de força) e prevenir a patologia (osteoporose), 

mantendo a função (marcha) e contribuindo para a manutenção da independência 

do idoso (Barreiros, 2006). 

 

Mas existe um outro aspecto problemático na definição dos objectivos de um 

programa de actividade física para idosos, é o facto de que a partir dos 65 anos 

existem muito mais diferenças entre idades próximas, do que em grupos de adultos, 

ou seja, num grupo de indivíduos com 65 ou mais anos de idade, as pessoas são 

muito mais heterogéneas, do que num grupo abaixo dos 65 anos. É mais fácil 

uniformizar objectivos para um grupo classe se o grupo for constituído por nível de 

funcionalidade, em que os idosos são categorizados de acordo com a sua aptidão 

física funcional. Os objectivos dos exercício com idosos tem de ser diferentes para 

os idosos e adultos, porque one key difference is that many older adults can use 

exercise to improve or maintain their physical functioning and thus help them stay 

independent, or avoid disability (Jones & Rose, 2005: 134). Segundo Van Norman 

(1995: 23)  to develop a well rounded program that addresses both the physical and 

the social and emotional components so important to senior exercise program,  tendo 

em atenção as componentes gerais do grupo e as características específicas de cada 

indivíduo.  
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É importante ter em conta todas as necessidades especiais que requer um grupo de 

idosos, examinando cuidadosamente tudo o que diga respeito à segurança do 

programa, ou seja, a segurança deverá ser a primeira prioridade no trabalho com 

idosos. A faixa etária a partir dos 65 anos requer alguns cuidados, tendo em conta 

os efeitos de envelhecimento, como, por exemplo, a osteoporose, a tensão alta, os 

problemas ósseos e musculares, os problemas cardiovasculares, a visão e audição. 

Não se devem realizar movimentos bruscos, pois podem causar lesões em termos 

musculares e ósseos, deverão evitar-se movimentos de alto risco, como o rápido 

trabalho dos membros inferiores com mudanças bruscas de direcção, que podem 

causar quedas e torções nos tornozelos e joelhos. Baixos níveis de força, equilíbrio e 

coordenação são factores que aumentam o risco de ocorrência de quedas. Temos 

de ter em conta que o técnico de AFI deverá estar preparado para responder a uma 

emergência médica. Assim em caso de emergência, o técnico deverá ter um plano 

de acção bem estruturado. O plano deverá envolver todos os passos necessários 

para cuidar do doente e chamar a ajuda médica, se a emergência acontecer durante 

a sessão (deverá ser um outro idoso a chamar a ajuda médica, enquanto o técnico 

deverá assistir o idoso em perigo). Para tal é importante que os contactos 

telefónicos estejam afixados num placar dentro da própria aula, e sejam bem 

visíveis. Cada técnico deve ter uma lista com as informações médicas, porque isso 

ajudará a lidar com a situação de emergência. Os procedimentos deverão ser do 

conhecimento de toda a turma, pelo que se sugere uma formação de primeiros 

socorros antes do início do programa, com situações práticas que sirvam de 

exemplo. O Local das aulas deverá ter um acesso fácil e ser sempre o mesmo, 

permitindo assim uma familiarização com o espaço. Este deverá ser decorado com 

cartazes apelativos e informações sobre as evoluções dos idosos. Quanto mais 

familiar for o ambiente mais os participantes o irão achar confortável. Devemos ter 

em atenção as condições ambientais/espaciais, por exemplo, uma sala quente não é 

segura para os idosos, por questões óbvias de saúde. Por outro lado, numa sala 

muito fria será difícil adequar a temperatura antes da aula começar. Para além da 

temperatura ambiental o técnico deve ter em atenção a piso da sala. Não deve ser 

escorregadio nem pegajoso, muito menos irregular com algum tipo de ondulações 

(desnivelado). A questão da luminosidade também é muito importante e caso 
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necessite de ligar a luz, o técnico deve fazê-lo assim que chegar ao local e não no 

decorrer na aula, uma vez que os idosos demoram algum tempo a adaptarem-se a 

uma nova luminosidade (Barreiros, 2006). 

 

Apesar da bibliografia consultada indicar um horário muito matutino, entre as 7h e 

as 10h (Van Norman, 1995), o importante é manter sempre o mesmo horário, e de 

preferência fora das actividades dos participantes, pois pelo facto da grande 

maioria dos idosos estarem reformados, não devemos assumir que qualquer horário 

seja satisfatório, uma vez que eles poderão estar envolvidos em trabalhos 

voluntários noutras instituições, ocupações familiares, religiosas, entre outras.  

 

As tarefas, exercícios e actividades, ou de uma forma mais geral, os conteúdos das 

sessões, devem ser rigorosamente delineados, tendo em conta os princípios da 

prescrição, as características de saúde e aptidão dos participantes, e constituindo-se 

como meios para atingir os objectivos, mantendo a coesão do grupo e um bom 

clima de trabalho. Destacamos o facto de os benefícios da prática do exercício físico 

serem mais facilmente compreendidos pelos idosos, se estiverem ligados com a 

manutenção da eficácia nas tarefas quotidianas, pois os idosos entendem melhor o 

treino de tarefas e actividades de condição física associadas à sua qualidade de vida 

(realização positiva das tarefas), do que os benefícios meramente relacionados com 

as capacidades motoras. Segundo Van Norman (1995) e Pont Gueis (2003) o 

programa de actividade física para idosos deve ser constituído por dois tipos de 

actividades, ou seja, as actividades periódicas (aulas semanais) e as actividades 

pontuais (sessão avós e netos, caminhadas, pedy-paper culturais, entre outras). 

Associada às tarefas está a questão dos materiais, que o desenhador do programa 

deverá indicar. O programa de actividades físicas deve considerar ainda actividades 

com características: atractivas, motivantes, variadas, de conteúdos simples, de fácil 

compreensão e execução, que promovam a comunicação e a relação interpessoal, 

actividades aeróbias de baixo impacto, que englobem todos os grupos musculares. 

Segundo Comprido Afonso (2007) os conteúdos desenvolvidos nas sessões de 

actividade física para idosos, visam segundo os técnicos, desenvolver as 
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capacidades motoras (100%), as habilidades motoras (71,9%) e as capacidades 

cognitivas (68,8%) e no item outros (12,5%) foram referidas as competências sociais. 

 

A metodologia a adoptar deverá adequar-se ao perfil desta população-alvo, pois os 

idosos têm características bem específicas, devendo existir no entanto flexibilidade 

por parte do técnico, no sentido de utilizar para cada grupo, uma forma 

diferenciada de trabalho ao longo da implementação de um determinado programa, 

trabalhando, progressivamente, os diversos conteúdos.  

 

O técnico que aplica o programa deverá possuir conhecimentos nas áreas do 

envelhecimento, da prescrição para idosos e relação/gestão de grupos, devendo 

ainda ter a flexibilidade e criatividade necessárias, para encontrar a melhor opção 

de entre todas, conciliando as características individuais, o perfil do grupo, 

objectivos e conteúdos (Comprido Afonso, 2007). O programa deverá ser 

implementado por um técnico ou terapeuta que deve ter em conta o meio social 

envolvente da população-alvo, bem como as competências e condição física dos 

idosos em questão (Oddsson et al., 2007: 17). Não nos devemos esquecer que em 

primeiro lugar se deverá trabalhar a relação entre professor/aluno e entre o grupo, 

constituindo o clima de aula um factor determinante para o sucesso, na aplicação 

de qualquer programa. Na aplicação do programa o técnico conseguirá optimizar o 

trabalho utilizando estratégias de motivação como por exemplo: quadros de parede 

com feedbacks dos comportamentos no programa, com os idosos do mês, aquela 

história, os meus netos atletas, a caixa de sugestões. O técnico deve ainda 

preocupar-se em contrariar sinais de afastamento, realizando contactos telefónicos, 

mostrando disponibilidade para ouvir os idosos antes e depois das sessões e ser 

sempre pontualidade.  

 

A avaliação do programa é realizada através de duas vertentes, ou seja, uma 

avaliação dos participantes a fim de avaliar o seu estado de saúde (físico e psíquico) 

e paralelamente, por parte dos técnicos/dirigentes das instituições, deverá ser 

implementada a avaliação do próprio programa, a fim de verificar se este é eficaz. 

Na avaliação dos participantes (primeira vertente) o técnico deverá planificar 
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formas de auto monitorização, elaborar fichas de registo e controlo das evoluções 

dos idosos e antecipar momentos e instrumentos de avaliação. A avaliação deverá 

ter em conta vários aspectos: a avaliação médica é fundamental para a protecção 

dos idosos e do próprio técnico, poderá ser um atestado médico ou uma ficha 

preparada pelo desenhador do programa, para que o médico do idoso preencha, 

facultando informações pertinentes ao trabalho que irá ser desenvolvido com o 

idoso; a avaliação da aptidão física funcional, que segundo Sardinha (2006) deveria 

ser realizada em três momentos, uma avaliação inicial intermédia e final; existem 

ainda outros factores a avaliar, sendo determinante questionar/entrevistar os 

participantes relativamente ao nível de actividade física realizada, quer no passado, 

quer no presente. Desta forma, o técnico estará melhor preparado para propor 

exercícios que se adaptem ao nível dos participantes, possibilitando-lhe ajustar a 

prescrição, a avaliação dos progressos dos idosos e a delinear a avaliação do próprio 

programa. Segundo os estudos de diversos autores as questões psicológicas sofrem 

claramente uma influência com a prática de actividade física. Neste sentido a 

avaliação da auto-estima, da auto-imagem e da qualidade de vida, são aspectos cada 

vez mais a considerar na avaliação dos participantes dos programas. A recolha de 

informações/avaliações deverá ser regular, de modo a actualizar as informações 

registadas inicialmente e constituindo um elemento fundamental no delineamento 

das várias fases do programa. Relativamente ao processo de avaliação dos 

programas de actividade física para idosos (segunda vertente), deve ter-se em 

conta que na elaboração de um bom programa deverão estar presentes alguns 

aspectos, tais como: as linhas orientadoras, que providenciam recomendações base 

para os testes e prescrição dos exercícios, que o técnico deverá usar para a 

implementação segura e efectiva de um programa de exercícios com idosos; as 

opções de exercícios, que podem ajudar o técnico a ir ao encontro das necessidades 

e dos interesses dos idosos; os itens de avaliação dos participantes, a fim de 

verificar os efeitos do programa (Norman, 1995; Jones & Rose, 2005; ACSM, 2007; 

Rikli & Jones, 2008).  

 

A seguir, destacamos um esquema de Fernández-Ballésteros et al. (2004), que de 

forma clara, relaciona o momento da intervenção, os tipos de avaliação e as 
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possíveis conclusões. Assim, no momento anterior à planificação de um programa, 

teremos de avaliar as necessidades do grupo: necessidades normativas (aquelas que 

estão standardizadas, quer seja pela legislação vigente, quer por princípios/valores 

aceites universalmente), percebidas (de cariz subjectivo, são sentidas pelos 

próprios e apoiam-se em expectativas individuais ou do grupo), expressas (as que 

podem comprovar-se por taxas ou listas de espera) e comparativas (aquelas que se 

fundamentam pela comparação entre lugares, grupos de pessoas ou problemas). 

Um programa é pertinente quando responde às necessidades listadas. Após 

recolher as necessidades e atendendo aos recursos disponíveis, o investigador deve 

estabelecer prioridades, ou seja, seleccionar os problemas aos quais pretende 

responder pela aplicação do programa, definindo então 0s objectivos. Neste 

momento, em que o programa se desenha e se decidem as actividades, os recursos, 

as estratégias e as metodologias, é necessário efectuar outro tipo de avaliação, a 

avaliação prévia, que consta de uma apreciação anterior à implementação do 

programa e permite decidir se ele é adequado. Ou seja, se o programa parece uma 

boa solução para o problema priorizado, tendo em conta os recursos. Dito de outra 

forma, se o programa parece um bom meio para atingir os fins a que o investigador 

se propôs. Na fase de implementação do programa, terá de se proceder à avaliação 

do processo, avaliação de carácter formativo, que pode ser recolhida por 

observação ou auto registo, e que tem como objectivo informar o investigador, do 

grau de cumprimento dos aspectos considerados determinantes no programa, ou 

seja, em que medida o programa está a corresponder às expectativas do seu 

desenho, permitindo a realização de alguns ajustamentos. Após a aplicação do 

programa o investigador procede à avaliação dos resultados. Esta avaliação é uma 

avaliação sumativa, em que são recolhidos e analisados os efeitos do programa. 

Nesta fase o investigador poderá concluir se o programa é eficaz, quando atingiu os 

objectivos a que se propunha, efectivo, se o programa produziu efeitos positivos, e 

eficiente, se existir um balanço positivo entre os custos e os benefícios. A avaliação 

de resultados pode ser interna ou externa. Quando os participantes do programa 

respondem a um questionário de satisfação é uma avaliação interna, quando se 

avalia os efeitos da aplicação do programa através de testes objectivos, temos 
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então uma avaliação externa. Embora podendo assumir diversas formas, a avaliação 

é sempre um recurso metodológico, para melhorar os programas já implementados. 

Resumindo, um programa de actividade física bem orientado, permite que o idoso 

perceba a existência de objectivos claramente propostos, conteúdos seleccionados 

e a aplicação de estratégias durante a execução da aula.  

  

Estrutura e organização das aulas 

Quanto ao Estrutura da sessão Van Norman (1995: 26), refere que vários formatos 

podem funcionar. O mais utilizado é constituído por 1h de exercício (com 10 a 20 

min para aquecimento; 20 a 30 para aeróbia e 15 a 20 min de 

arrefecimento/relaxamento), as classes de iniciados terão que ter fases mais longas 

de aquecimento e de relaxamento. Seja qual for a opção relativamente ao formato, 

é necessário sempre manter pelo menos 10 min de aquecimento e 15 de 

relaxamento. Permitir aos idosos a prática de exercícios sem o aquecimento e o 

relaxamento apropriados, pode causar riscos na sua saúde e colocar o programa em 

causa. É necessário que cada sessão tenha uma lógica e rotina pré determinada 

(Pont Gueis, 2003).  

 

Deverá existir uma Parte Inicial (10 min.), que tem como objectivo preparar física e 

psicologicamente o grupo para o trabalho a ser realizado (diálogo no sentido de 

auscultar os seus receios e as suas vontades, encorajando-os e desafiando-os 

simultaneamente para o empenhamento e divertimento), definindo as questões de 

segurança e os cuidados a ter. Em seguida executam-se alguns exercícios que 

devem promover: o aquecimento global do organismo, a interacção social e 

predisposição para a prática de actividade física. Segundo Jones e Rose  (2005) as 

linhas orientadoras para um aquecimento são:  

• 10 a 20 min de exercício progressivo construindo-se gradualmente o desafio e a 

intensidade, (aumentar o amplitude e a velocidade do movimento adicionando 

movimentos de braços e sequências); 

• Música apropriada à idade (100 a 110 batidas por min) com uma batida estável e 

que se distingue facilmente; 
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• Exercícios contínuos e rítmicos (andar ao som da musica, marchas lentas, andar 

sobre os calcanhares e sobre as pontas dos pés, marcha alta e pequenos 

pontapés); 

• Ensaio (passo a passo mas com menos ritmo) da sequencias de exercícios que 

se seguiram;: 

• Exercícios específicos de mobilidade de nas principiais articulações; 

• Intensidade monitorizada (o esforço sentido pelos participantes na escala de 

Borg - 6 a 20 - RPE - rating of perceived exertion – (deverá ser no aquecimento 

entre 9 a 10 para idoso mais saudáveis e 7 a 9 para os mais condicionados); 

• As actividades devem promover várias dimensões que propiciem a qualidade de 

vida: física, social e emocional, mental e espiritual. 

 

Na Parte Principal (40 min), serão desenvolvidas tarefas/exercícios para o trabalho 

das capacidades/habilidades motoras e cognitivas, bem como para as competências 

de socialização, que devem ser a tónica de todas as aulas. Na selecção/prescrição 

das tarefas e exercícios solicitados ao longo das sessões deve existir sempre a 

preocupação do controlo das posturas, alinhamento e apoios; a realização de 

exercícios de baixo impacto e a alternância do trabalho dos grupos musculares, 

quer no que respeita aos de segmentos corporais, quer aos picos de intensidade. Os 

exercícios devem ser trabalhados de forma lúdica, com formas jogadas e 

recreativas, em pares, em grupos ou em grupo único. É importante que todas as 

situações propostas sejam divertidas, motivantes, significativas variadas e agradáveis 

de fácil concretização, adaptadas e acessíveis a todo o grupo, inclusivas de modo a 

poderem fazer cada um a seu modo, socializadoras (Varregoso, 2004: 237), devendo 

contribuir para manter a independência do idoso nas actividades da vida diária. Na 

Parte Final (10 min.) serão realizados exercícios de descontracção, alinhamento e 

alongamentos, bem como o trabalho respiratório para recuperação dos níveis 

normais de funcionamento orgânico. A aula termina com um diálogo, no sentido de 

reforçar positivamente o que foi alcançado e de averiguar as dificuldades sentidas, 

deixando sobretudo um forte incentivo para a sessão seguinte. O 

arrefecimento/relaxamento são muito importantes nesta faixa etária. Caso o idoso 

tenha de sair mais cedo, deve fazer o relaxamento também mais cedo e só 
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posteriormente sair da aula (Jones & Rose, 2005). Os arrefecimentos deverão ser 

construídos cuidadosamente como um meio de precaução e de segurança nas aulas 

com idosos. Para além dos aspectos físicos o arrefecimento apresenta também um 

papel importante no reforço da interacção social, no relaxamento e na transição 

para o resto do dia. É importante dar tempo suficiente pelos menos 10 min. 

 

Quanto à Organização das tarefas/exercícios, segundo Pont Geis (2003: 70, 71) 

deveremos controlar as seguintes variáveis: época do ano em que se realiza a aula; 

duração do número de sessões ao longo do ano/época; duração de cada sessão; 

disposição/ organização do grupo no espaço; espaço/local (ar livre/interior); tipo de 

material (fixo/portáteis) e suporte musical. Deveremos ter cuidado na escolha dos 

exercícios e pesar bem os riscos e os benefícios de cada um. Remember always to 

weigt the risks with the benefits of all movement choices to ensure safer programming 

for senior exercisers (Van Normam, 1995: 29). 

 

Segundo Comprido Afonso (2007: 132) o tipo de organização da turma nas tarefas é 

essencialmente individual e em pares. O tipo de disposição espacial mais utilizado é a 

roda. Os materiais utilizados são diversificados, sendo que os mais utilizados são os 

portáteis (bolas, cordas, halteres,…), seguidamente os semi-fixo (cadeiras, steps, 

espaldares,…) e depois os não standardizados (lenços, fitas, jornais, entre outros). É 

importante referir que cada tipo de material tem uma forma correcta de 

manuseamento e que é necessário dar tempo ao idoso para se habituar à utilização 

dos vários materiais e ir reforçando a forma correcta de os utilizar, neste sentido 

Pont Geis, (2003: 85) recomenda […] que sejam utilizados, no máximo, dois tipos 

distintos de materiais em cada aula. A música para Van Norman (1995) tem um papel 

muito importante no sucesso das aulas para idosos, contribuindo para a sua 

motivação. A música deve ser apropriada à idade e deve fazê-los sentirem-se 

confortáveis. Usar música popular para a geração sénior levá-los-á a cantar, a 

recordar e a sentirem-se verdadeiramente alegres/entusiasmados. É importante 

escolher músicas que tenham um ritmo distinto, sem muita letra, com uma voz 

média e acompanhamento de instrumentos simples e palavras que se entendam 

claramente. A música instrumental também é uma boa escolha, com um ritmo 
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contínuo e distinto, evitando aquelas que são excessivamente ornamentadas, 

porque o ritmo pode perder-se nesse ornamento. Segundo Comprido Afonso (2007) 

os tipos de música mais utilizados são: tradicional, latina, disco, clássica e rock, 

devendo ter-se atenção às músicas com notas muito altas, pois podem afectar os 

idosos com aparelhos. Não é necessário restringirmo-nos só a músicas populares. É 

necessário procurar canções que sejam agradáveis de ouvir ou de cantar e que 

sejam divertidas com batidas mais aceleradas para a aeróbica e mais calmas para o 

relaxamento, para Pont Geis (2003: 85) é recomendável […] que não se use uma 

grande variedade de músicas na mesma aula. No entanto, isso dependerá de como a 

aula estiver estruturada, quanto ao tipo de trabalho. A música também pode também 

ser promotora de boas sensações. Deverão ser músicas que o técnico aprecie 

porque a motivação do próprio transmite-se para os idosos. Deve-se mesmo 

experimentar as músicas e perguntar aos idosos a sua opinião. Para além do tipo 

certo de música é necessário ter em atenção o volume que utilizamos. Porque o 

facto de alguns idosos terem problemas de audição não significa que seja 

necessário colocar a música alta, até porque eles não gostam, tendo inclusive 

dificuldades em ouvir a instrução com a música alta, ficando mais constrangidos 

(Barreiros, 2006). Desta forma, devemos colocar a música num volume moderado e 

observar como é que eles reagem, perguntar-lhes se eles conseguem ouvir o ritmo e 

se querem um ajustamento no volume. Ao longo das aulas conseguir-se-á identificar 

qual é o volume apropriado para os idosos. Em síntese a música deverá estar de 

acordo com a parte da aula (inicial, principal e final), os exercícios, e os objectivos: 

a)como elemento de estímulo, b) como elemento principal, c) marcando pautas e 

ritmos, d) como elemento secundário só para dar ambiente e ainda um aspecto 

muito importante; e) como portadora de recordações (Van Norman, 1995). É 

necessário destacar que existem momentos em que não se deve utilizar música ou 

então reduzir o seu volume, tais como: o diálogo inicial, ao dar explicações, ao fazer 

correcções posturais ou quando a actividade exige muita atenção.  

 

Conteúdos 

Na parte inicial da aula os conteúdos relativos ao diálogo diferem de acordo com o 

desenho do programa, podendo ir de uma apresentação breve (2’) até à reflexão 
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em grupo de um tema específico (5’ a 10’); os conteúdos a desenvolver no 

aquecimento baseiam-se na marcha (andar ao som da música, marchas lentas, 

rápidas, andar sobre os calcanhares, sobre as pontas dos pés, e pequenos pontapés 

à frente e à retaguarda bem como mudanças de direcção), exercícios de 

mobilização articular, mobilização dos principais grupos musculares, corrida lenta, 

exercícios com pesos leves, bicicleta entre outros. Na parte principal os conteúdos 

podem incidir em exercícios de equilíbrio e coordenação; exercícios de força e 

flexibilidade, bem como jogos e danças. Os exercícios de equilíbrio e coordenação 

devem ser realizados logo no início desta parte para que o cansaço não influencie 

estas capacidades, sendo maioritariamente realizados em pares ou com o auxílio de 

materiais fixos semi-fixos ou portáteis (espaldares, cadeiras, bolas, bastões). Os 

exercícios de força devem ser de baixo impacto, solicitar os vários grupos 

musculares de forma alternada, não devem ser pedidos movimentos bruscos, e 

embora o técnico deva assegurar a correcção postural dos idosos não deve 

apresentar um padrão rígido de execução. Alguns dos exercícios propostos são 

subida das escadas/step, com halteres, com bandas elásticas, entre outros. Os 

exercícios de flexibilidade deverão ser realizados com o auxílio de materiais, 

nomeadamente cordas, a fim de ajudar na realização do exercício e melhorar a 

amplitude dos movimentos propostos. Os jogos são utilizados essencialmente para 

desenvolver a agilidade e apresentam-se como um conteúdo de carácter recreativo, 

que a par do desenvolvimento das capacidades motoras permitem a criação de um 

clima de sessão alegre e divertido. Deverá privilegiar-se a inter-ajuda em equipa, 

subvalorizando o carácter competitivo e dando ênfase ao reforço positivo. Segundo 

Van Norman (1995: 39) success and enjoyment in movement in a positive, non 

competitive environment significantly contribute to increased self-esteem. É muito 

importante fortalecer a auto-estima, sobretudo nesta idade, porque todos querem 

sentir que estão em boa forma. Muitas vezes entram na aula a dizer que não são 

capazes e depois verificam que de facto conseguem. Associados aos objectivos de 

desenvolvimento das capacidades e habilidades motoras os jogos constituem um 

excelente conteúdo para desenvolver as capacidades cognitivas (memória, atenção, 

associação). Os jogos podem ser realizados com ou sem materiais. A utilização 

deste tipo de conteúdos requer alguns cuidados, pois o envolvimento emocional 
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dos idosos, não deverá comprometer a sua segurança. A dança é um conteúdo 

muito gratificante e com bastante sucesso junto desta população. Algumas danças 

tradicionais também podem ser simplificadas, para que a segurança não seja 

afectada e acrescentarem um ambiente divertido e de interacção social. To meet the 

needs of your target population a well-rounded seniors’ exercise program must 

provide safe movements and involve as many of the basic components of fitness for 

your particular group as possible (Van Norman, 1995: 31). Para a parte final, retorno à 

calma e relaxamento, sugerem-se actividades como o caminhar lentamente, 

exercícios de respiração e exercícios de alongamentos, trabalho no chão ou no 

espaldar, bem como algumas posições do taichi ou do ioga. Ou seja, tarefas que 

propiciem o relaxamento físico e mental.  

 

Em todos estes conteúdos, assim que o técnico verificar/sentir que os idosos estão 

mais capazes e que apresentam uma melhor auto-estima, pode iniciar exercícios 

mais complexos, porque o aumento do desafio também fará com que eles se sintam 

mais confiantes nas sessões de AF e na sua vida diária. Nas sessões de actividade 

física a necessidade de planificar movimentos simples surge como um desafio para 

o técnico, pois mantendo um nível de dificuldade adequado, deverá programar uma 

variedade de tarefas/exercícios, combinações de movimentos, músicas e formações 

espaciais, que motivem e estimulem a turma. O técnico deve assim variar a 

formação básica do cara a cara, usando, rodas, linhas e trabalho de grupo (pares, 

trios e quadras), pois estas formações facilitam a interacção social. 

Progressivamente deverá ser aumentada a dificuldade, através de exercícios mais 

complexos, que requeiram mais coordenação e também maior diversidade de 

material e diversidade de ritmos musicais. Como já referimos o suporte material e o 

musical são dois elementos fundamentais que devemos ter em consideração, 

devendo servir como elementos motivadores, sendo a sua utilidade umas vezes 

principal em função do objectivo da tarefa, e por vezes servir de auxílio para a 

mesma, devendo ser diversificados ao longo do programa estabelecido. Segundo 

Van Norman (1995), o primeiro passo para programar exercícios para idosos é ter 

especial atenção às características da turma, ao horário das sessões, ao uso de 

música adaptada/adequada, aos materiais disponíveis, à parte da aula em que se 
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inserem, desenhando um formato de aula adequado, harmonioso, dinâmico e eficaz 

para esta população. 

 

2.1.1. Princípios da Prescrição da Actividade Física  

a) Princípios Gerias de Treino 

A prescrição do exercício físico é o processo mediante o qual se recomenda a um 

indivíduo um regime/programa de actividade física sistematizado, segundo ACSM 

(2007: 103) as prescrições do exercício têm por finalidade aprimorar a aptidão física, 

promover a saúde por reduzir os factores de risco para doenças crónicas e garantir a 

segurança durante a participação nos exercícios, tendo em conta os interesses 

individuais, as necessidades de cada indivíduo e o seu estado de saúde e aptidão 

física. Um programa de exercício físico é um conjunto ordenado e sistematizado de 

recomendações, tendo em conta as cinco componentes essenciais da prescrição: o 

tipo de modalidade/actividade, a intensidade, a duração, a frequência e a 

progressão da actividade física (ACMS, 2007), devendo também ter em conta as 

pausas e outras considerações complementares. O tipo de actividade/modalidade 

segundo Nunes (2006) e Wilmore e Costill (2006) a realizar pelo idoso deve 

respeitar sempre que possível a sua motivação, uma vez que a motivação é o factor 

mais importante para o sucesso do programa. Devemos então auscultar o grupo e 

perceber que tipo de exercícios/actividades gostariam de realizar. Neste sentido 

deverá ser realizado um estudo piloto do programa antes de o delinear por 

completo. 

 

A intensidade segundo os autores acima citados é um dos parâmetros mais 

importantes do exercício e o de mais difícil determinação. A intensidade dos 

exercícios/actividades deve ser suficientemente elevada para introduzir alterações 

fisiológicas significativas, mas que simultaneamente salvaguarde o risco de lesões. A 

intensidade deverá estar planificada, mas também deverá ser dirigida/monitorizada 

pelo professor no decorrer de cada aula. Existem várias estratégias para medir o 

esforço, umas mais subjectivas e outras mais objectivas. Para Van Norman (1995: 33) 

uma forma bastante simples é seguir o conceito how are do I feel am working, outro 

exemplo é a utilização de um código de cores. Ilano et al. (2006) referem ainda a 
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“prova da fala” como um método de fácil aplicação por parte dos professores, uma 

vez que apenas consiste em realizar algumas perguntas aos idosos e verificar se 

estes respondem bem, ou seja, sem dificuldade ou se pelo contrário se verifica que 

apresentam algum cansaço e/ou uma respiração ofegante. O importante é uma 

prática regular, controlada pelo professor e adaptada às características e limitações 

de cada indivíduo. Nunes (1999: 165) refere ainda que quem controla e dirige as 

actividades físicas de pessoas deste escalão etário, deve estar de sobreaviso perante os 

casos de alguns idosos que se entusiasmam de mais e não respeitam as indicações 

dadas. Outra escala subjectiva do esforço frequentemente utilizada é a escala de 

Borg e a sua adaptação para esta faixa etária numa pontuação de 0 a 10. Uma 

estratégia mais objectiva será a contagem da frequência cardíaca, a qual deverá ser 

controlada, de forma a verificar a intensidade do exercício. 

 

A duração é muito variável, podendo ser considerados três tipos de duração: curta 

(10 min) ideal para os idosos sedentários iniciarem a prática de AF; média (que varia 

entre os 30 a 60 min) indicada para idosos com uma aptidão física regular e a longa 

duração (superior a 60 min) que não é indicada para esta faixa etária (Nunes, 1999; 

Wilmore e Costill, 2006).  

 

Segundo Nunes (1999), Wilmore e Costill (2006) e OMS (2012) a frequência ideal é 

entre 3 a 4 vezes por semana, com 24h de intervalo de descanso, para recuperação 

orgânica. Este número de sessões/pausas é o necessário para promover a saúde do 

idoso. 

 

A progressão do programa para idosos deverá ser lenta de forma a permitir uma 

adaptação gradual. Segundo Powers e Howley (2000: 290) o ênfase em qualquer 

programa de exercício relacionado à saúde é que fazer menos é melhor do que fazer 

demais, é muito importante iniciar devagar e com actividades facilmente realizáveis 

e depois ir progredindo para as mais difíceis. O indivíduo deve ser instruído a não se 

movimentar muito rápido nas actividades mais exigentes. Também Varregoso (2004) 

indica que no trabalho com a população idosa se devem evitar exercícios demasiado 

bruscos e demasiado intensos, muitos deslocamentos à retaguarda, saltos, voltas 
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rápidas, movimentos com mudanças bruscas de posição, movimentos rápidos da 

cabeça e exercícios que provoquem hipertensão sobre as articulações. 

 

Quando se desenha um programa deveremos ter em conta alguns princípios gerais 

tais como o da especificidade do treino e a carga adequada, a fim de surtir efeitos 

desejáveis no organismo. A carga deverá ser progressivamente aumentada pela 

progressão do tipo de exercício, ou por outras variáveis do exercício, como a 

frequência, a duração ou a intensidade de um exercício em particular (Jones e Rose 

2005; ACSM, 2007). Por exemplo na capacidade cardiovascular […] to improve the 

cardiovascular system, an older adult could gradually increase the number of days 

walks are taken, the walking distance, the walking speed, or the incline of the walking 

surface (Jones & Rose, 2005: 136). 

 

Relativamente ao princípio da especificidade (ACSM, 2007), podemos concluir que 

os efeitos do treino estão relacionados com o facto da actividade física ser 

específica ao tipo de exercícios e grupos músculares envolvidos. Jones e Rose dão 

como exemplo, […] a low-ressitence and high-repition exercise increases the 

oxidative capacity of the muscle but does little to strengthen the muscle. In contrast, a 

high-resistenace, low-repetition exercise incrise increases strength and muscle size but 

does little to increase muscular endurance (2005: 136). 

 

Para além dos dois princípios já enunciados, carga e especificidade, recomenda-se a 

aplicação de três outros princípios específicos para o trabalho com idosos: (1) 

functional relevance, (2) Challenge, e (3) accommodation (Jones & Rose, 2005). 

Relevância funcional, este princípio diz que se deve seleccionar exercícios 

semelhantes aos movimentos das actividades quotidianas, e que o ambiente onde 

estes são executados deverá ser familiar aos idosos. Durante o treino deverão, se 

possível, caminhar em diferentes tipos de solo/superfície simulando possíveis 

adversidades do quotidiano, como o piso escorregadio ou com algumas 

danificações. Para actividades de treino de força deverão exercitar com um peso 

semelhante a um saco de compras, ou um garrafão de água. Este princípio é muito 

semelhante ao da especificidade e tem como objectivo levar os idosos a perceber, 
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que existe uma relação entre o seu treino e a sua vida diária a fim de melhorar a sua 

qualidade de vida. O princípio desafio diz-nos que as actividades seleccionadas bem 

como os exercícios devem ser desafiantes mas sem exagero, sendo que o nível de 

desafio deverá ser alterado ao longo da sessão, como por exemplo tarefas que 

exijam mais esforço: sentar/levantar; andar/rodopiar, e mudanças ambientais tais 

como a luminosidade da sala, a superfície do solo, nunca descurando a segurança 

necessária. Segundo as autoras, o princípio da adaptação diz-nos que os 

participantes deverão ser encorajados a realizar exercícios em que se sintam mais 

aptos, sem que exista um exagero, dor ou algo que comprometa a segurança. Este 

princípio é muito importante na medida em que os idosos não deverão ultrapassar 

os seus limites individuais, tendo em conta a fragilidade da sua saúde e condição 

física, pois não podemos esquecer que nesta faixa etária surgem alterações no 

organismo diariamente. É importante que o professor esteja atento aos indícios, 

bem como os próprios idosos estarem alerta relativamente aos sinais do seu 

organismo. Estes princípios apontam para a necessidade de um conhecimento 

especializado acerca do envelhecimento e prescrição da actividade física para esta 

faixa etária, bem como experiência prática no trabalho de AF com idosos. 

 

Varregoso (2004: 151, 159) acrescenta ainda 13 princípios pedagógico-didáticos: 

princípio da motivação (deve realizar-se uma avaliação inicial das preferências e 

expectativas dos participantes); da adaptação (as tarefas/conteúdos devem 

adequar-se ao nível da capacidade dos idosos); da segurança (destaca a importância 

da segurança na prescrição, controlo e orientação dos programas); do esforço 

(adequar a intensidade a frequência e a duração do exercício às características 

deste público); da continuidade (a falta de regularidade interfere na aprendizagem e 

nos benefícios do exercício); da progressão (a evolução do programa deve 

desenvolver-se no sentido do simples para o complexo de forma lenta e gradual); da 

recreação (proporcionar situações lúdicas e recreativas no programa, de forma a 

evitar o abandono); da socialização (estimular a amizade, a cooperação e a 

integração do idoso); do sucesso (permitir que todos os idosos tenham sucesso 

aumentando a sua auto-estima, auto-imagem); da individualidade (trabalhar em 

grupo, respeitando os ritmos individuais); do controlo (o professor deve 
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acompanhar permanentemente todo o grupo, identificando sinais de risco); do 

reforço (o feedback deve ser individual de qualidade e pertinente, estimulando a 

participação individual) e por último da solidariedade (promover o respeito pelas 

diferenças individuais). Também Hernández (2005: 216) apresenta princípios 

específicos para o trabalho com adultos/idosos: principio de participación activa y 

consciente, principio de desarrollo multilateral, principio de individualización, principio 

de variedad, principio de progresión, principio de calentamiento y vuelta a la calma, 

principio de entrenamiento a largo plazo, principio de acción inversa e principio de 

continuidad, segundo o autor estes permitem sistematizar de forma adequada todo 

o processo, atingindo os objectivos definidos e favorecendo o processo de 

avaliação. Os princípios foram definidos partindo do pressuposto que o factor 

motivacional assume uma importância determinante no sucesso dos programas de 

actividade física. 

 

b) Princípios de Treino das Capacidades Motoras 

Para além dos princípios gerais da prescrição do exercício físico e dos específicos 

para esta faixa etária, referimos seguidamente os aspectos a ter em conta para o 

treino das capacidades motoras nos idosos. Segundo ACSM (2007), um programa 

de actividade física deve ter uma diversidade de exercícios que recrutem a maioria 

dos principais grupos musculares, com vista ao aumento da probabilidade do treino 

ser eficaz, a fim de existir um maior transfer para as actividades quotidianas. Neste 

sentido, parece-nos pertinente desenvolver um programa que contemple de forma 

equilibrada o treino das capacidades motoras, respeitando os princípios de 

prescrição de cada uma delas no trabalho com idosos.  

 

Segundo Rodrigues (cit. por Silva, 2009: 80), a capacidade cardiovascular é 

responsável pelo funcionamento do coração em conjunto com o sistema vascular, que 

são fundamentais para actividades globais do organismo ou exercícios de longa 

duração e baixa intensidade, como andar, correr, pedalar, subir e descer escadas. No 

que respeita à prescrição da resistência aeróbia para esta população alvo a ACSM, 

(2007: 116, 117) indica-nos que deveremos trabalhar com uma intensidade, entre os 

40% a 50% ou 64% a 70% da FC Max; quanto à duração, esta deve ser entre 20 a 60 
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minutos de actividade contínua ou intermitente (vários períodos de 10’ 

acumulados); de preferência com a frequência, de 3 a 5 dias por semana. Como 

exemplos de actividades/tipos de exercícios onde é possível treinar esta capacidade 

motora Ilano et al. (2006: 50) apontam a caminhada; a dança; jogos; pedalar; subir e 

descer escadas. Para a determinação objectiva da intensidade de um exercício, é 

necessário ter em conta a frequência cardíaca do indivíduo na tarefa, através da 

fórmula Karvonen modificada (Van Norman 1995: 33). Um nível seguro para esta 

faixa etária e indivíduos sem problemas cardiovasculares, situa-se entre os 50 a 75% 

do esforço na escala de Borg. Jamais se deve deixar que os idosos atinjam os 80% do 

batimento máximo. A intensidade baixa a moderada própria do exercício aeróbio é 

benéfica, tal como já referimos.  

 

Para Rodrigues (cit. por Silva 2009: 80), a resistência muscular refere-se à capacidade 

que os músculos apresentam em sustentar repetidas acções, e força seria a capacidade 

de trabalho de um músculo ou grupo muscular. Em conjunto, elas são responsáveis 

pela integridade fisiológica das articulações, pela postura corporal e qualidade de 

execução de exercícios de sobrecarga, como carregar sacolas de compras. Segundo a 

ACSM, (2007: 120) o treino da resistência muscular deve prescrever-se segundo as 

seguintes indicações: Intensidade, no mínimo, 1 série de 8 a 10 repetições, exercícios 

dos grandes grupos musculares (glúteos, quadricípede, posteriores da coxa, 

peitorais, dorsais, deltóide e abdominais). Cada série pode variar entre 8 a 12 

repetições, de modo a corresponder aos valores de 12-13 na RPE (escala de Borg). 

Nunca usar uma carga tão pesada que não seja possível realizar mais do que 8 

repetições. A duração do treino da força numa sessão de treino/aula não deve 

ultrapassar os 20-30 min. Quanto à frequência, pelo menos 2x/sem, com 48h de 

descanso entre sessões. A progressão deverá ter em conta que as primeiras 8 

semanas devem ser realizadas com uma resistência mínima. Controlar a sessão 

tendo especial cuidado na técnica correcta e na respiração normal durante o 

esforço. Para aumentar a intensidade, aumentar primeiro o número de repetições e 

depois a carga (peso). Relativamente ao tipo de exercícios, estes devem ser 

dinâmicos, pois desta forma não se realiza um trabalho isométrico. Para os 

membros inferiores (MI) é suficiente o peso corporal e para os membros superiores 
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(MS) dever-se-á iniciar com 1kg/2Kg. Muitos idosos têm um nível de força diminuído, 

o que se verifica ainda mais no sexo feminino (acima dos 55 anos, verificam-se logo 

algumas mudanças muito acentuadas de perda de massa muscular), o trabalho de 

resistência muscular mantém/melhora a força e ajuda a prevenir algumas quedas. 

Os exercícios relacionados com a resistência muscular devem ser lentos, suaves e 

com movimento simples. Nestes exercícios deve-se pesar os riscos e benefícios do 

movimento, sendo importante propor este trabalho nas aulas através do uso das 

bandas elásticas, pequenos pesos e máquinas, segundo Norman (1995), 8 a 15 

repetições têm resultados rápidos.  

 

A flexibilidade é a movimentação máxima de uma parte do corpo ou articulação sem 

provocar lesões. Ela é responsável pela mobilidade de todo o corpo, facilitando a 

execução de movimentos até à sua amplitude total (Rodrigues, cit. por Silva, 2009: 

81). Segundo a ACSM (2007: 191), é necessário realizar um aquecimento a fim de 

elevar a temperatura dos músculos antes de desenvolver um trabalho de 

flexibilidade, deve-se também adoptar uma rotina de alongamentos estáticos que 

reúna os principais grupos musculares (articulações) e dar especial atenção às que 

se encontram já com uma amplitude reduzida. Os exercícios devem ser prescritos 

para cada articulação importante (quadril, costas, ombro, joelho, parte superior do 

tronco e regiões do pescoço). Relativamente à intensidade sugerem que se realize o 

alongamento até ao final da amplitude de movimento num ponto de tensão máxima 

sem induzir desconforto (ACSM, 2007: 121). Ilano et al (2006), afirmam que quando 

se trabalha com idosos nunca se deve forçar o alongamento até à dor, uma vez que 

pode facilmente provocar uma lesão. Já está provado que tensões mais baixas e 

mais longas são mais eficazes na manutenção da flexibilidade. Assim sendo cada 

alongamento poderá ter a duração ente 15 a 30 segundos, 2 a 4 repetições para 

cada alongamento, com pausa para descanso entre cada repetição e se possível 

dois a quatro exercícios para cada grupo muscular. No caso desta capacidade 

motora a frequência ideal seria 5 a 7 vezes por semana, mas no mínimo deve-se 

trabalhar 2 a 3 vezes por semana. A flexibilidade é tão ou mais importante do que a 

resistência aeróbia. Manter a flexibilidade é crucial para a independência na 

realização das actividades diárias, com vista a uma melhor qualidade de vida. The 
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ability to live independently is of critical importance to seniores and is chief 

prerequisite to enjoying a positive quality of life (Van Norman, 1999: 35). Deverão 

realizar-se os exercícios de alongamento com movimentos cuidados e a devida 

técnica de extensão, recorrendo em algumas situações à pressão exterior ao 

indivíduo. Alguns materiais (cordas, toalhas, espaldar, parede, bastões, cadeiras, 

etc.) são meios facilitadores do trabalho de flexibilidade, pois permitem alguns 

movimentos que de outra forma são quase impossíveis de realizar para o indivíduo 

idoso. Outros factores que influenciam o trabalho de flexibilidade segundo Ilano et 

al. (2006: 82, 83) são: hora do dia; temperatura ambiente, intensidade dos 

exercícios que antecedem o trabalho de flexibilidade. A música também é um 

aspecto importante no trabalho da flexibilidade, devendo ser suave e com um 

volume baixo, promovendo um ambiente agradável e de relaxamento. Devem 

realizar-se exercícios alternados ou variantes dos alongamentos para o mesmo 

grupo muscular. É importante dar especial atenção às áreas que são problemáticas 

para o idoso, tais como o pescoço, os ombros, os membros superiores, a zona 

lombar e membros inferiores (tendões dos joelhos e coxa). Segundo ACSM (2007: 

191) convém pensar em dedicar uma sessão inteira de exercícios para a flexibilidade 

nos adultos mais velhos descondicionados, que estão iniciando um programa de 

exercícios. 

 

Segundo Ilan et al. (2006: 73), o equilíbrio é a habilidade de manter o corpo sobre a 

sua base de suporte, quer seja estacionária (equilíbrio estático) ou em movimento 

(equilíbrio dinâmico). A coordenação neuromuscular significa organizar e activar 

pequenos e grandes músculos com quantidade certa de força e na sequência eficiente. 

No que respeita à prescrição, as mesmas autoras sugerem que a intensidade dos 

exercícios deva ser baixa ou moderada e de preferência exercícios sem a 

componente competitiva. Quanto à frequência estas capacidades motoras devem 

ser treinadas no mínimo 2 a 3 vezes por semana e em cada sessão 2 ou 3 exercícios 

específicos. Segundo Brandão (cit. por Silva, 2009), os exercícios de equilíbrio 

devem ser realizados em todas as sessões e com uma duração no máximo entre 10 a 

15 minutos. O mesmo autor sugere que os exercícios podem ser do tipo estático e/ou 

dinâmico, podendo então utilizar o estímulo sensorial, em que o idoso pode ser 
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instruído a permanecer em pé sobre superfícies instáveis associado à restrição visual, a 

andar sobre uma linha recta traçada no chão (2009: 100). Podemos dar como 

exemplos algumas situações em que se trabalha a coordenação e o equilíbrio: jogos 

de percepção e consciencialização corporal; no solo, os exercícios podem ser 

realizados em roda (de mãos dadas ou com apoio das mãos nos ombros dos colegas 

vizinhos; no trabalho em pares ou ficando próximo de uma parede/cadeira); 

exercícios estáticos e dinâmicos; exercícios com bolas de vários tamanhos; 

exercícios combinados de braços e pernas; realização de exercícios em circuito; 

dança e em quase todo o tipo de actividades/ tarefas que impliquem deslocamentos 

e movimentos simultâneos, estamos a desenvolver a coordenação e o equilíbrio. No 

que respeita a estas capacidades é natural que alguns idosos inicialmente 

necessitem da ajuda do professor. É importante referir que baixos índices de 

mobilidade e/ou força têm consequências no equilíbrio, pelo que é pertinente que 

se realizem também exercícios de alongamento e fortalecimento muscular (Van 

Norman, 1995). Os exercícios de equilíbrio nunca devem ser realizados com o idoso 

cansado, uma vez que o sistema nervoso central torna-se menos eficiente à medida 

que o cansaço aumenta, devendo-se por isso trabalhar estas capacidades na fase 

inicial da aula. Para Van Norman (1995) a coordenação e o equilíbrio são duas 

capacidades motoras muito importantes a manter na condição física do indivíduo 

idoso, pois são fundamentais para prevenir as quedas e têm de ser exercitadas para 

que não se percam. O trabalho da coordenação pode ser realizado facilmente na 

aula através de exercícios de união e oposição. Movimentos sequenciais e várias 

combinações MI e MS. As actividades de equilíbrio, embora mais facilmente 

trabalhadas no meio aquático, podem ser feitas no trabalho de solo. Praticar o 

equilíbrio e a coordenação irá aumentar a confiança dos idosos bem como a auto-

estima, tornando mais eficiente na sua performance.  

 

Segundo Rikli e Jones (2008) a agilidade combina a velocidade com a coordenação. 

Relativamente à velocidade, podemos distinguir a velocidade de reacção, que é a 

rapidez com que o sistema neuromuscular permite a resposta a uma estimulação e a 

velocidade de execução, que facilita a realização no mais curto espaço de tempo 

(Nunes, 2006: 63). Relativamente à sua prescrição a intensidade segundo Ilano, et 
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al. (2006: 67), exercícios de baixa intensidade e sem utilização de competição; a 

frequência: mínimo 2 a 3 vezes por semana e 2 ou 3 exercícios específicos em cada 

sessão; no que respeita à duração, o importante é adaptar o tempo de execução dos 

exercícios à capacidade dos idosos para não produzir frustrações (Ilano, et al. 2006: 

67). Todas as sessões devem conter tarefas/actividades com o objectivo de 

desenvolver a velocidade de reacção e de execução. Os tipos de exercícios: jogos de 

reacção em grupos; exercícios de reacção utilizando diferentes estímulos; exercícios 

de reacção e agilidade (mudanças de direcção em deslocamento). As actividades 

para desenvolver a agilidade são as que exigem velocidade nos movimentos corporais. 

Como são feitas com os idosos, devem ser de baixa complexidade para que possam ser 

realizadas adequadamente, pois as demandas do domínio cognitivo prevalecem sobre 

o motor (Brandão, cit. por Silva, 2009: 100). A diminuição da velocidade de reacção e 

de execução contribuem para o aumento da percentagem de acidentes domésticos 

de viação. Aconselham-se exercícios com movimentos semelhantes aos necessários 

para a realização das actividades de vida diária. 

 

2.1.2. Perfil do Técnico de Actividade Física para Idosos  

O papel dos técnicos/professores é de fundamental importância, pois são eles os 

responsáveis por colocar em prática todos princípios/orientações do programa, eles 

é que garantem o sucesso ou fracasso de cada uma das actividades. A formação do 

professor deverá ser muito específica. Segundo Jones e Rose (2005: 138) teaching a 

group of older adults is generally more challenging a wide range of abilities and 

medical concerns […], daí considerarmos o perfil do professor muito importante e 

fundamental para o sucesso dos programas. No entanto, e devido à falta de linhas 

orientadoras relativas aos técnicos especialistas em Actividade Física para Idosos 

(AFI), alguns programas não especificam o conhecimento e a formação necessários 

para trabalhar com idosos de uma forma segura e eficaz, ou seja, assegurando a 

qualidade do serviço prestado, pelo que foi necessário que os especialistas do 

campo da geriatria se impusessem, alegando a necessidade de mais e melhor 

formação para os técnicos que enveredassem por este campo de trabalho. O 

desenvolvimento de um International Curriculum Guidelines for Preparing Physical 

Activity Instructors of Older Adults, para preparar técnicos de AFI, começou a ser 
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delineado em 1996, no World International Congress on Physical Activity, Aging and 

Sport, que decorreu em Heidelberg, na Alemanha. Representantes de vários países 

encontraram-se e desenvolveram um documento, não tendo sido contudo 

publicado. À posteriori, o Canadá desenvolveu linhas orientadoras nacionais em 

2003, sob a liderança do Canadian Centre for Activity and Aging e o apoio da Health 

Canadá. Nos Estados Unidos, representantes de seis organizações nacionais 

desenvolveram e publicaram também linhas nacionais em 1998. E em 2003, os dois 

documentos foram condensados num só, intitulado International Curriculum 

Guidelines for Preparing Physical Activity Instructors of Older Adults. Então, um grupo 

de técnicos de treze países e um comité dos Estados Unidos concordaram rever e 

fazer recomendações acerca deste documento. Estas linhas orientadoras 

internacionais foram apresentadas no 6th World Congress on Aging and Physical 

Activity que decorreu em Londres e em Ontário, em 2004. O International 

Curriculum Guidelines for Preparing Physical Activity Instructors of Older Adults é um 

documento consensual, que foca todos os conteúdos de cada uma das áreas que os 

especialistas recomendam e que devem estar incluídas na formação dos técnicos de 

AFI. Os princípios e as perspectivas da OMS para a promoção de uma vida activa 

estão reflectidos neste documento, constituindo linhas orientadoras que devem ser 

aplicadas no trabalho com idosos. Contudo, caso se trabalhe com idosos com 

necessidades especiais será necessário uma formação específica. Tendo em conta a 

complexidade desta população as autoras Ecclestone e Jones, acreditam que é da 

responsabilidade das associações e organizações o desenvolvimento de uma 

formação específica, sendo importante conhecer e avaliar bem a população antes 

de realizar a programação. Segundas as mesmas autoras (2004: 3), os objectivos do 

International Curriculum Guidelines for Preparing Physical Activity Instructors of Older 

Adults são: 

 a) assegurar que os programas para idosos promovam uma actividade física 

segura, eficaz e acessível; b) formar técnicos especializados e competentes nesta 

área; c) providenciar maior coerência entre o técnico e o programa;  d) informar os 

administradores, os técnicos e outros intervenientes sobre as linhas orientadoras 

mínimas recomendadas pela profissão, aquando do recrutamento dos técnicos; e) 
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clarificar a definição e o papel do técnico de AFI; f) estabelecer o nível de 

especialização requerida para ajudar os técnicos e outros intervenientes. 

Em suma, estas linhas orientadoras não foram desenvolvidas para promover uma 

certificação ou corpo docente de técnicos de AFI, mas sim criar um currículo de 

linhas orientadoras que leve a uma maior coerência entre programas e a formação 

dos técnicos em todo o mundo. Na revisão da literatura efectuada, não 

encontramos muitas referências ao perfil do técnico de AFI. Pereira (2002) indica os 

estudos já publicados na área da excelência no ensino e no desporto, sem no 

entanto se referir especificamente à intervenção com idosos. 

 

Pont Geis (2003: 68) apresenta uma listagem de papéis, objectivos e princípios, que 

o professor responsável por uma actividade física junto de idosos deve respeitar. A 

autora refere que o professor desempenha duas funções paralelas, uma como técnico 

e profissional de actividade física […] a outra função abrange orientação, humanidade 

e amizade. Varregoso (2004: 238) afirma que no trabalho com idosos o professor 

acaba por ser quase mais importante do que a actividade. Neste âmbito, refere a 

relação professor-alunos, o clima de aula, a atitude positiva do professor, a clareza 

das explicações, o feedback de encorajamento e a participação do professor em 

todas as actividades. Falsarella (2007: 62) analisou a relação da qualidade da 

metodologia e didáctica de ensino utilizada pelos professores de Educação Física 

durante as aulas para alunos idosos, tendo afirmado que é necessário que este 

domine não só conhecimentos do currículo comum de Educação Física, mas 

principalmente aqueles que são específicos do trabalho com idosos, 

nomeadamente, questões pedagógicas, didácticas e metodológicas. A lei 

portuguesa define apenas o perfil geral de desempenho do educador de infância e 

dos professores dos ensinos básico e secundário, embora enuncie referenciais 

comuns às actividades dos docentes de todos os níveis de ensino. Neste perfil são 

referidas: 1) a dimensão profissional, social e ética; 2) a dimensão do 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; 3) a dimensão de participação na 

escola e de relação com a comunidade e 4) dimensão de desenvolvimento ao longo 

da vida. 
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Na tentativa de identificar o perfil do técnico de AFI, parece-nos então, que 

podemos referir alguns parâmetros normativos desta caracterização.  

Formação profissional na área da Educação Física/ Reabilitação Motora. O técnico 

deve dominar um leque diversificado de actividades, conhecer os níveis de 

esforço que cada situação particular exige, o impacto osteo-articular de cada 

exercício, as repercussões de cada tarefa motora ao nível muscular, assim como, 

saber adequar os conteúdos e as actividades aos objectivos pretendidos. 

Conhecimentos sólidos sobre o processo de envelhecimento, enquanto processo 

psico-fisiológico, com implicações afectivo-sociais. O processo de 

envelhecimento, embora individual, engloba um conjunto de alterações 

previamente conhecidas, as quais condicionam quer o planeamento das 

actividades, quer as metodologias utilizadas, bem como as estratégias de 

intervenção. O envelhecimento tem também repercussões ao nível da integração 

social do idoso, com a fragilização dos laços familiares e comunitários, 

verificando-se simultaneamente uma baixa auto-imagem, auto-estima e auto-

conceito. Assim, o técnico de gerontomotricidade deve conhecer 

profundamente estas transformações, podendo então, 

seleccionar/planear/intervir adequadamente, respondendo com eficácia e 

responsabilidade às dificuldades e expectativas dos idosos, que constituem o seu 

público-alvo.  

Competências sólidas no domínio das dinâmicas de grupo. O técnico de 

gerontomotricidade deve ser capaz de seleccionar dinâmicas de aula que, além 

de adequadas aos objectivos pretendidos, sejam apresentadas/ trabalhadas de 

forma lúdica, em tarefas activas, apelativas, com carácter inclusivo e com um 

grau de sucesso elevado, capazes de fortalecer e dinamizar as interacções e a 

integração no grupo.  

Capacidade para criar um clima de aula positivo e promotor de bem-estar. O 

técnico de gerontomotricidade deve ter sempre uma atitude positiva e de 

encorajamento. Deve tratar todos os idosos de forma pessoal e “especial”, 

transmitindo respeito e consideração. Deve utilizar reforços positivos, fornecer 

instruções claras, utilizar uma linguagem simples, mas não infantilizada, 

promovendo e incentivando o empenho e a participação dos idosos. A nosso ver 
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o técnico deve adoptar um perfil no sentido de: adaptar o seu comportamento 

em função do grupo; ser disponível em relação ao outro e ao grupo; ser bom 

ouvinte; saber adaptar as propostas às possibilidades individuais (exigir o mesmo 

de todos não é correcto); saber lidar com as situações propostas, tendo várias 

propostas alternativas à prática; ser flexível; suscitar o interesse e gosto pela 

actividade; estimular iniciativas, captando ideias e aprendendo; estar atento, 

saber observar, escutar, compreender e dialogar; ser competente, criativo, 

dinâmico, comunicativo, paciente, simpático e afectivo e saber criar um clima de 

relação que estimule a acção. Deve ter como objectivo máximo a integração do 

indivíduo. O técnico/professor tem de assegurar o sucesso das sessões, criando 

condições favoráveis à implementação do processo de ensino-aprendizagem que 

conduzam facilmente ao sucesso individual e de grupo, por isso deve evitar 

combinações complexas ou exercícios complicados, devendo-se aplicar 

movimentos simples e padronizados e ir evoluindo/desafiando à medida que o 

grupo/indivíduo o permite (Comprido Afonso, 2007). 

 

No contexto de trabalho com idosos a questão da linguagem é muito importante. 

Deverá ser clara, simples e adequada ao nível de escolaridade dos idosos. Uma 

tendência comum é a infantilização da linguagem, aspecto negativo facilmente 

detectado pelos idosos e sempre desprestigiante. Nesta faixa etária a 

demonstração é extremamente importante, ou seja, uma imagem vale mais que mil 

palavras. Segundo o estudo de Comprido Afonso (2007) 93,8% dos técnicos realiza a 

instrução verbal-visual, ou seja, uma exemplificação prática do exercício/tarefa que 

propõe e que é complementada pela explicação oral do professor, tornando-a assim 

mais concreta e real para o idoso. Na mesma lógica e com resultados confirmados 

pela autora do estudo acima mencionado a correcção/ os feedbacks do professor 

no decorrer dos exercícios também recorrem a dois estímulos, ou seja, auditivo-

visual (53,1%) ou até a três estímulos auditivo-visual e cinestésico (28,1%). 

 

No seguimento das recomendações da OMS para a promoção dos pensamentos 

positivos o técnico deverá, com esta população alvo, ser o primeiro a ser optimista, 

nas suas atitudes, na sua postura e nas suas palavras. Ou seja, deve fazer com que 
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os seus alunos idosos sintam que têm algo de especial, fazer com que o optimismo 

esteja presente nas suas vidas, ter uma disposição alegre e oferecer sorrisos, 

destacar as coisas mais bonitas da vida, pensar e ajudar a pensar apenas no melhor, 

trabalhar para o melhor e esperar o melhor, acreditando na evolução positiva física 

e mental dos seus idosos. Lutar com energia para que os seus educandos estejam, hoje 

e sempre, apaixonados pela vida (Larson 1992, cit por Neto & Marujo, 2011: 143). 

 
 
2.2. Programas de Incentivo à Prática de Actividade Física  
 
Apesar dos efeitos positivos já comprovados da actividade física sobre o processo 

de envelhecimento, atrasando o aparecimento da incapacidade e facilitando o 

processo de adaptação às transformações fisiológicas, psicológicas e sociais 

próprias desta fase da vida, ainda assim, a inactividade e o sedentarismo continuam 

a marcar o dia-a-dia desta população. Faria-Júnior (2001) observou que em Portugal 

a taxa percentual de idosos que não praticavam actividade física era de 72%. Dos 28% 

que praticavam actividade física de forma regular, 9% praticava natação e 7% 

caminhada. O referido autor destaca a importância que a actividade física não 

formal assume na transformação dos estilos de vida dos idosos, contribuindo de 

forma decisiva para que estes se tornem mais activos e motivados, potenciando a 

probabilidade de se inscreverem em programas formais de actividade física. O 

investimento dos dinheiros públicos na promoção da prática actividade física é 

muito rentável, pois […] para cada euro investido em programas de promoção de 

saúde envolvendo a actividade física, verifica-se uma redução de 3,4 euros com os 

cuidados de saúde (Instituto do Desporto de Portugal, 2004: 3). Nos programas de 

incentivo à prática de actividade física, esta é referida como um meio para modificar 

hábitos de vida sedentários, tão comuns nos idosos, retardando o aparecimento das 

doenças crónicas e mantendo por mais tempo a capacidade dos idosos realizarem 

de forma independente, as tarefas da vida diária. 

 

O Plano de Acção Internacional para o Envelhecimento, ao preconizar uma 

sociedade para todas as idades, delineou três direcções para que as medidas 

tomadas favorecessem a integração dos idosos: Idosos e desenvolvimento; Saúde e 
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bem-estar para a terceira idade e Garantia de ambientes de capacitação e apoio. No 

âmbito das medidas de saúde verificamos uma preocupação evidente em controlar 

os efeitos cumulativos dos factores que aumentam o risco de doença, reduzindo a 

possibilidade de dependência na velhice. O documento enfatiza a necessidade de 

aumentar e qualificar a promoção, informação e educação em saúde, com ênfase na 

actividade física, dando-lhe relevância como estratégia de promoção de saúde 

(United Nations, 2002a). A educação da população em geral e do grupo de idosos 

em particular, sensibilizando o público-alvo para os benefícios de uma prática 

regular de actividade física e de um estilo de vida não sedentário, tem merecido 

assim uma atenção especial, pois parece claro que as pessoas têm mais 

possibilidade de iniciar e manter uma actividade, se estiverem sensibilizadas para os 

benefícios dessa opção, se tiverem apoio social adequado e encorajamento para 

esse comportamento. 

 

Um marco decisivo para o incremento dos programas de incentivo à prática de AF 

pelos idosos, foi certamente o paradigma do Envelhecimento Activo (OMS, 2002), 

que permitiu enquadrar e priorizar nas políticas públicas este tipo de iniciativas, 

englobando-as nas propostas dos vários estados. Relativamente à contribuição da 

actividade física no processo de envelhecimento activo, a OMS sublinhou as 

seguintes linhas de acção: 1) desenvolver informações e directrizes culturalmente 

apropriadas sobre actividade física; 2) fornecer oportunidades acessíveis, de baixo 

custo e agradáveis, para que todos os idosos permaneçam activos; 3) apoiar grupos e 

líderes que promovam actividade física de intensidade moderada para pessoas durante 

o processo de envelhecimento; 4) informar e treinar os indivíduos e profissionais, para 

a importância de permanecer activo durante o envelhecimento (WHO, 2005 cit. por 

Pinto et al. 2007: 47). Existe actualmente um comprometimento social da 

administração pública, no sentido de enquadrar, apoiar e operacionalizar 

programas, que promovam a prática de actividade física como estratégia de 

integração e desenvolvimento sócio cultural dos idosos, contribuindo dessa forma 

para uma melhor qualidade de vida. Ao nível europeu a grande maioria dos 

programas de incentivo à prática de AF são da responsabilidade 

municipal/autárquica, ou pelo menos apoiados financeiramente pelo estado, e 
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frequentemente com assessoria científica e técnica das Universidades. Em Portugal, 

a Lei de Bases do Desporto (2004), no artigo 3º, afirma:  

Constituem princípios orientadores do sistema desportivo os princípios de 

universalidade, não discriminação, solidariedade, equidade social, coordenação, 

descentralização, participação, intervenção pública, autonomia e relevância do 

movimento associativo e continuidade territorial.  

O desporto é de todos e para todos e o Estado deverá ter um papel importante no 

apoio à sua divulgação e realização. A Resolução do Conselho de Ministros nº 61 de 

2011, ao ratificar em Portugal a instituição do ano de 2012, como o Ano Europeu do 

Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre as Gerações, veio reforçar o 

enquadramento legal para o apoio a iniciativas direccionadas para os idosos, ao 

definir como um dos seus objectivos: 

Criar condições para que os organizadores de actividades possam melhorar a sua 

qualidade e desenvolver outros tipos de actividades, bem como incentivar a 

criação de redes, a mobilidade, a cooperação e as sinergias no interior da 

sociedade civil e entre a sociedade civil e os outros sectores no contexto da EU 

(Programa de Acção do AEEASG, Portugal, 2011). 

A colaboração em rede, exigindo um trabalho conjunto das estruturas de poder 

local, das instituições de apoio à velhice, das associações recreativas, das UTIS, das 

Universidades e Politécnicos, permite mais qualidade, maior eficácia e abrangência, 

na implementação deste tipo de iniciativas. 

 

Os programas de incentivo à prática de actividade física podem apresentar as 

seguintes vertentes: conjunto de materiais educativos, os quais informam e 

sensibilizam os idosos para os benefícios na saúde de uma prática regular de 

actividade física, desenvolvidos em parceria com instituições educativas ou 

sanitárias e distribuídos usualmente em farmácias, centros de atendimento aos 

idosos, centros de saúde ou instituições de apoio à velhice; equipamentos urbanos, 

de acesso gratuito a toda a população e que permitem a prática informal de 

actividade física. A vertente mais conhecida deste tipo de iniciativa são os circuitos 

de manutenção, localizados em zonas verdes e parques das cidades; percursos 

pedestres e vias pedonais e ciclovias, devidamente sinalizados e com níveis de 
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dificuldade previamente conhecidos; programas de actividade física formal dirigidos 

à população idosa de uma comunidade, desenvolvidos de forma regular e 

orientados preferencialmente por técnicos com habilitação específica.  

 

Materiais educativos – peritos em actividade física adaptada para pessoas idosas, 

oriundos de 66 instituições de educação de 29 países europeus trabalharam durante 

3 anos (2004/2007), produzindo material educativo com o objectivo de incentivar a 

prática de actividade física e um estilo de vida activo. Durante o período de 

promoção (2009/2010) este material foi traduzido para 15 línguas europeias, sob o 

lema save yourself by more physical activity (Coppenole, Djobova, Niemiro & 

Dobreva, 2010). Em Portugal foi adoptado um plano a nível nacional para combater 

o sedentarismo, o qual englobou uma campanha de informação e sensibilização, 

baseada no reconhecimento do contributo da actividade física. Esta iniciativa foi 

enquadrada pelo Programa Nacional de Promoção da Actividade Física e 

Desportiva: Mexa-se. Não fique parado. Pela sua saúde. Este programa pretende 

apoiar o desenvolvimento de um ambiente social, físico e político que encoraje e 

premeie a adopção de um estilo de vida por parte da população. Uma linha 

estratégica deste programa consiste na difusão de informação, apoiando a 

elaboração de materiais simples e eficazes, a criação de uma página de Internet e a 

utilização dos media como meio de divulgação do programa, dos benefícios da AF e 

dos eventos de sucesso, que promovam a AF como estratégia de promoção da 

saúde (IDP, 1999).  

 

Equipamentos urbanos – este tipo de equipamentos dirigidos à população em geral, 

surgiram na Europa e na América do Norte na década de 1970, tendo sofrido uma 

grande evolução, sobretudo ao nível do design e dos materiais em que são 

construídos, aumentando a segurança, o tempo de vida útil e potenciando as suas 

características estéticas. Para além dos circuitos clássicos, foram introduzidas novas 

actividades, especificamente as relacionadas com as modalidades radicais: 

percursos de slide, paredes de escalada, tarefas de equilíbrio e destreza. Hallal, Reis, 

Hino, Santos, Grande, Krempel et al. (2009: 111), no seu estudo de avaliação de 

programas comunitários de promoção da atividade física, Brasil, afirma que […] a 
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disponibilidade de espaços abertos que fornecem suporte para AF na população 

facilitam o envolvimento quando comparados com atividades em grupo que ocorrem 

em locais, dias e horários específicos. Os percursos pedestres, são percursos com 

informação e sinalização conhecidas, acessíveis à população em geral e que 

frequentemente exploram espaços não construídos com características naturais, 

históricas ou culturais interessantes, sendo conhecidos também por percursos na 

natureza. São traçados e supervisionados por associações ligadas à protecção da 

natureza, institucionais ou não, promovem a caminhada/ ciclismo e favorecem uma 

relação próxima e informada com o património natural e cultural das comunidades 

rurais. As ciclovias e as vias pedonais estão geralmente situadas na cintura das 

cidades ou acompanhando linhas de água, como rios, ribeiros ou costas marítimas. 

Constituem espaço construído dirigido para a prática de actividade física, 

especificamente a corrida, a caminhada, andar de bicicleta ou patins, com elevados 

índices de segurança, quer relativamente à circulação rodoviária, quer em relação à 

regularidade do piso. 

 

Programas de actividade física formal para idosos – este tipo de programas, com o 

objectivo de promover a saúde, foram inicialmente implementados para a 

população em geral (Benedetti, Gonçalves & Mota, 2007). O primeiro programa que 

encontramos na pesquisa bibliográfica efectuada foi o NorthKarelia – Filândia, 

implementado em 1972 e aplicado durante 25 anos. Este programa teve como 

principal objectivo diminuir o risco de acidente cardiovascular da população, tendo 

tido um enorme impacto nas decisões políticas relacionadas à saúde na Finlândia. As 

campanhas de sensibilização e informação, promovendo estilos de vida saudáveis e 

englobando alimentação, actividade física e medidas anti-tabágicas, tiveram um 

grande peso na eficácia deste programa (Puska, 2002). Em Portugal, na década de 

1970 foi implementado um programa deste tipo intitulado Desporto para todos, da 

responsabilidade da Direcção Geral de Desportos. Este programa inseria-se numa 

linha política de democratização no acesso à cultura e ao desporto, e, para além da 

promoção da prática de actividade física para a população em geral, também 

coordenou a edição de um conjunto de materiais, os quais divulgavam os benefícios 

de um estilo de vida saudável. Nas décadas de 1980 e 1990 surgiram um conjunto de 
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programas vocacionados para a população em geral, mas incluindo iniciativas 

específicas para o público idoso: Active Living, Canadá, 1992; Active Australian, 

Austrália, 1997; Programa de Envelhecimento Activo, OMS, 1999 e Health People, 

Estados Unidos, 2000. Actualmente existe na Europa um conjunto vasto de 

programas de actividade física formal direccionados para os adultos de meia idade e 

para os idosos, os quais apresentam alguns denominadores comuns com os 

programas do mesmo tipo instituídos na América do Norte, na América do Sul, no 

Japão, na China e na Austrália. A globalidade destes programas tem uma duração 

que oscila entre os 6 e os 11 meses, com prevalência dos 8/9 meses. As sessões de 

actividade física têm uma duração entre os 45 e os 60 minutos e uma frequência 

que varia entre duas a três vezes por semana. A inscrição é normalmente realizada 

através das associações recreativas de bairro, de instituições de apoio à velhice ou 

através das Instituições de ensino superior e frequentemente das Universidades da 

Terceira Idade. A participação nos programas é tendencialmente gratuita, mas na 

globalidade das situações encontradas os idosos pagam pequenas quantias, 

aspecto que segundo as entidades organizadoras, constitui um elemento de 

comprometimento do idoso com o respectivo programa. De referir que actividades 

como hidroginástica e natação, exigem sempre uma mensalidade mais onerosa, o 

que é justificado pela utilização de equipamentos muito específicos. Em alguns 

países, como na Alemanha e na Itália, não é preciso entregar um Atestado Médico, 

que comprove a aptidão inicial dos participantes. Nos outros países esse é um 

requisito indispensável no acto de inscrição. As actividades mais frequentes são a 

ginástica, a natação, a dança, o voleibol adaptado, o tai-chi e fitness. Muitos dos 

programas são avaliados através de uma bateria de testes, que é seleccionada de 

acordo com o protocolo estabelecido com a instituição de educação que faz 

assessoria ao programa. Na Europa é frequentemente utilizada a Bateria de Testes 

American Alliance for Health, Physical Education, Recreation & Dance 

(AAHPERD).Functional Fitness Test. Frequentemente as instituições de educação 

integradas na equipa dinamizadora, utilizam esses dados para elaborarem estudos 

longitudinais. Os técnicos que orientam estes programas raramente têm formação 

específica em intervenção com idosos e em actividade física, embora sejam 

frequentemente assessorados por universidades ou politécnicos, que intentam 



 

130 

assegurar um perfil de qualidade e rigor. Comprido Afonso (2007) afirma que a 

59,4% dos técnicos que orientavam programas de actividade física para idosos em 

Portugal, não apresentavam formação específica na área da gerontomotricidade. 

No âmbito dos programas de actividade física formal para idosos, podemos referir 

também as iniciativas que promovem actividades pontuais e sem carácter de 

regularidade, mas que têm bastante impacto e adesão. São habitualmente 

propostas por instituições de apoio à velhice ou pelas autarquias, são vocacionadas 

para a saúde e qualidade de vida, sendo maioritariamente constituídas por 

caminhadas, bailes, jogos, concursos. Seguidamente, vamos referir de forma sucinta 

seis programas: Atividade Física para a Terceira Idade, Florianopólis, Brasil; Active for 

life, Inglaterra; El Ejercicio te Cuida, Estremadura, Espanha; Mexa-se Mais, Oeiras, 

Portugal; Viver Activo, Leiria, Portugal; No Porto a Vida é Longa, Porto, Portugal. 

 

O Programa Atividades Físicas para Terceira Idade foi implementado em 1985, 

Florianopólis, Brasil, e é assessorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

Em 2005 acompanhava aproximadamente 700 indivíduos com pelo menos 55 anos 

de vida nas seguintes modalidades: 10 turmas de ginástica (ginástica mista, ginástica 

para casais, ginástica para idosos com problemas de movimento), 5 turmas de 

actividades aquáticas (hidroginástica e natação), 1 turma de voleibol adaptado e 1 

turma de dança folclórica. Esta última opção obteve um enorme sucesso, tendo sido 

dinamizado um projecto de grupo de dança, Grupo de Danças Folclóricas da Terceira 

Idade da UFSC, o qual organiza apresentações ao público e editou um registo vídeo e 

áudio, embora os homens tenham mostrado sempre menos interesse em participar 

do que as mulheres. Este programa tem apoiado a pesquisa e inovação das técnicas 

de trabalho com idosos, promovendo a sua divulgação. A este programa está 

associado um Grupo de Estudos de Educação Física na Área do Idoso (GEFI), no qual 

participam os bolsistas e coordenadores que actuam no programa. O grupo tem o 

objectivo de estudar novas estratégias de actuação, orientar e planear as 

actividades semanais, debater dúvidas, bem como fomentar pesquisas e debates na 

área gerontológica. Até 2004 foram publicados 3 livros e 61 monografias, utilizando 

resultados e experiências obtidos neste programa. A taxa de assiduidade ronda os 
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70% e é utilizada a bateria de testes AAHPERD, 2 vezes ao ano (Ferneda, Sebastini, 

Giumbelli & Marques, 2005; Benedetti et al., 2007). 

 

O Programa El Ejercicio te Cuida, Extremadura, Espanha, desenvolvido entre 2006 e 

2010 no seu formato inicial, pretendeu contribuir para melhorar a qualidade de vida 

dos idosos com problemas de sedentarismo, com alguma alteração metabólica 

moderada ou problemas psicológicos de depressão e ansiedade, apresentados de 

forma continuada. Com o financiamento da Junta da Extremadura, este programa 

desenvolveu-se como um projecto de investigação da Universidad de Extremadura 

e foi seleccionado em 2009 pela Comissão Europeia, como modelo de boas práticas, 

para melhorar a qualidade de vida e a saúde dos idosos, em função de critérios de 

organizacão, avaliação, eficácia e eficiência. Este programa foi aplicado sobre 4.000 

indivíduos com mais de 60 anos de vida, pertencentes a 70 povoações diferentes da 

Extremadura e com problemas associados ao sobrepeso, diabetes, hipertensão e 

problemas cardiovasculares, assim como propensos a problemas de depressão, 

sendo cada idoso avaliado individualmente a cada 3 meses de participação no 

programa. As actividades constam de exercícios básicos, que podem organizar-se 

em qualquer instituição de apoio aos idosos ou centro de saúde, e são realizados em 

grupo, melhorando a saúde e promovendo a socialização dos idosos. A avaliação do 

programa verificou que reduzia em 25% as crises decorrentes das alterações 

metabólicas e em 24% as depressões. Este programa viu alargado o seu âmbito, 

tendo sido alvo de um convénio de colaboração, de forma a ser aplicado em toda a 

Comunidade Autónoma da Extremadura, englobando os 121 municípios desta 

região. O Programa Senior Sport, financiado pela Comissão Europeia e tendo como 

principal objectivo criar uma rede de sócios internacionais para poder gerar um 

intercâmbio de boas práticas, de forma a promover o envelhecimento saudável, foi 

baseado na metodologia e filosofia do programa El Ejercicio te Cuida, embora 

continuando a serem projectos independentes. (Narcis, 2006) 

 

Actif forLife (AFL) foi implementado em Inglaterra em 1979 com o objectivo de 

aplicar os dados da pesquisa em atividade física, apoiando iniciativas dirigidas para 

um vasto público-alvo, constituído por indivíduos de meia-idade e idosos, 
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sustentando esses programas através das instituições comunitárias existentes. O 

Programa foi criado pela Fundação Robert Wood Johnson, com a finalidade de 

promover a saúde da população, incentivando a adopção de estilos de vida 

saudáveis. O Programa Inglês supervisiona uma linha de apoio/ bolsas destinada a 

testar a eficácia, o alcance e a sustentabilidade de escolhas activas e de uma vida 

activa no dia-a-dia, através de intervenções que promovam a prática de actividade 

física em adultos de meia-idade e idosos, que devido a um estilo de vida sedentário 

aumentam o risco de problemas de saúde. A avaliação e a pesquisa são elementos 

determinantes neste programa, identificando factores de adesão, a influência da 

idade, o papel do apoio social e do reforço na manutenção dos comportamentos 

saudáveis, incluindo a prática de actividade física, sugerindo 

estratégias/intervenções alternativas e diferenciadas, de acordo com as 

características de cada público-alvo (Wilcox S, Dowda M, Dunn A, Ory MG, Rheaume 

C, King AC., 2009). 

 

O programa Viver Activo é da responsabilidade do município de Leiria, 

operacionalizado por uma empresa, Leirisport, proporcionando aos munícipes com 

mais de 55 anos de idade a prática de actividade física regular. Apresenta como 

principais objectivos a melhoria da independência funcional dos participantes, a 

promoção da saúde através do exercício físico, o incremento do convívio social dos 

alunos e a sua integração na comunidade. Foi implementado em 1999 e dez anos 

depois, em 2009, mais de 1200 pessoas participavam neste programa. São 

propostas sessões de ginástica, sessões de hidroginástica, natação, dança e treino 

da força e da resistência, em sala de exercício. É realizada uma avaliação inicial da 

condição física e da aptidão funcional, através da aplicação da bateria de testes de 

RiKli e Jones (1999), e também uma avaliação da percentagem de massa gorda 

corporal, sendo os alunos distribuídos pelas turmas, de acordo com os resultados 

dessa avaliação. O programa foi também avaliado através da bateria Sénior Fitness 

Test as suas metodologias de treino revelaram-se eficazes na melhoria da aptidão 

física funcional dos idosos (Empadinhas, 2009). 
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O programa Mexa-se Mais, implementado em 1999 pela Câmara Municipal de Oeiras 

e com assessoria técnica da Faculdade de Motricidade Humana, Lisboa, consiste 

num programa de promoção da actividade física para a pessoa idosa do concelho de 

Oeiras, com o sub-título Mais exercício, melhor saúde. O programa apresenta vários 

projectos associados, estabelecendo parcerias com associações e colectividades da 

comunidade. Oferece modalidades diversificadas, que vão desde a vela e canoagem 

até às mais tradicionais como caminhada, sessões de ginástica, adaptação ao meio 

aquático e natação. Os objectivos continuam a centrar-se no desenvolvimento da 

aptidão motora dos idosos, incremento da inter-acção social entre os participantes, 

investigação da influência da actividade física na saúde e na vida em geral da pessoa 

idosa, pesquisa de métodos de intervenção adequados a este público e 

disseminação de informação relativa aos resultados, essencialmente no que se 

refere aos valores de referência na aptidão física. O programa tem a duração anual 

de 9 meses e pretende uma taxa de assiduidade de 70%. É realizada a avaliação da 

aptidão funcional através da bateria de testes de Rikli e Jones, a avaliação da 

composição corporal, função cardiorespiratória e metabolismo de repouso, assim 

como um questionário de saúde/actividade física. Nos últimos anos as propostas 

pontuais, que podem ser um percurso pedestre, uma sessão de orientação ou uma 

experiência de BTT, assumiram uma importante dimensão neste programa, tendo-

se multiplicado as parcerias e o trabalho cooperativo (Sardinha, 1999). 

 

O Programa No Porto a Vida é Longa, implementado desde 1997 é um projecto de 

actividade física para munícipes com 65 ou mais anos (a partir de 2011 a idade para 

participar no programa passou de 55 para 65 anos) e oferece sessões de prática 

regular de actividade física orientada, que passam pela ginástica, danças latinas, 

natação, tai-chi, boccia, yoga, minigolfe, caminhadas e cardiofitness, utilizando os 

espaços desportivos municipais. Como actividade pontual é organizada um ponto 

alto por mês, que normalmente associa à prática de actividade física uma vivência 

de cariz mais cultural, lúdico e social: passeio de barco, visita geológica, concurso 

fotográfico, atelier de prevenção e segurança, por exemplo. Este programa tem 

como objectivos gerais o desenvolvimento das capacidades físicas, o convívio e a 

partilha de experiências da população-alvo. A assessoria técnica é realizada pela 
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Universidade do Porto, a qual tem coordenado a realização de trabalhos de 

pesquisa, envolvendo os resultados obtidos pelos participantes. Em 2006 este 

programa contava já com 600 adesões, número que tem vindo a aumentar. (Dias & 

Afonso, 1999) 

 

Compreender os motivos de adesão dos idosos aos programas de actividade física é 

determinante para desenhar a oferta, de modo a que estes respondam às 

necessidades, mas também correspondam às expectativas do público a que se 

destinam. El compromisso de las personas mayores com la actividad física vendrá 

determinado por su motivación (Moreno, Martinez-Galindo, Gonzállez-Cutre et 

Cervelló, 2008). O principal factor de interesse pela actividade física, parece ser a 

preocupação com o bem-estar físico e a saúde, englobando aspectos relativos à 

prevenção, manutenção e melhoria das condições de saúde […] el principal motivo 

que lleva a las personas mayores a realizar actividad física es el mantenimiento de la 

salud, por delante de la recreación (GPAFES, 2007: 18), convicção partilhada por 

Mora, Villalobos, Araya e Ozols (2004) e também por Freitas, Santiago, Viana, Leão e 

Freyre (2007), entre outros autores. No entanto, embora a preocupação com a 

saúde surja como principal motivo de adesão, a permanência nos programas parece 

mais relacionada com factores sociais, […] a convivência com o grupo, os momentos 

de reflexão e os laços afectivos criados entre os participantes (Cassiano, Dias, Teixeira-

Salmela, Pereira & Magalhães, 2005), são os factores determinantes para a 

satisfação dos idosos relativamente aos programas a que aderiram. Parece essencial 

que cada actividade tenha implícito um objectivo principal, melhoria da aptidão 

funcional, devendo este, e de forma paralela, ser acompanhado por um objectivo 

secundário, relativo aos aspectos lúdicos, sociais e afectivos (Pont Geis, 2003). 

Souza e Vendruscolo (2008) ao investigar os factores determinantes para a 

continuidade de participação dos idosos num programa de actividade física, 

concluíram que não era apenas a contribuição das actividades para o seu bem-estar 

físico que era determinante, […] mas também a socialização e troca de 

conhecimentos, suporte e afecto. Outros aspectos referidos pelos autores 

consultados, no que se refere aos motivos de satisfação dos idosos na prática de 

actividade física são: prazer da competência da execução (Programa Mexa-se, 
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1999), a animação proporcionada pelas actividades, as pessoas que encontram e a 

quebra da solidão (Torres & Marques, 2008). No estudo de Varregoso (2004) os 

itens mais valorizados pelos idosos relativamente às aulas foram: conviver/ evitar a 

solidão (49,2%), as danças (47,6%), melhorar a condição física (44,6%), 

distração/ocupação dos tempos livres (43%), alegria/divertimento, e sensação de 

bem-estar/equilíbrio físico-emocional, ambos com 40,7%. Parece portanto que, 

embora a saúde e a condição física apareçam em primeiro lugar como motivação 

para a prática, na verdade os factores de satisfação prendem-se prioritariamente 

com o convívio. Divulgar a informação sobre os benefícios da actividade física 

relativamente à saúde, não parece ser suficiente para uma maior adesão dos idosos 

aos programas de actividades. As mudanças de comportamento são processos 

complexos e que exigem para além de informação, feedback e incentivo. Moreno, 

Martinez-Galindo, Gonzállez-Cutre e Cervelló (2008: 154) apresentaram um conjunto 

de estratégias para incrementar a taxa de permanência dos idosos nos programas 

de actividade física. De forma resumida, os autores propõem o seguinte: promover 

as sensações de competência e autoconfiança, estipular objectivos realistas, utilizar 

o trabalho de pares e de grupo, elogiar o esforço pessoal e evitar a comparação 

social, descrever o que se pretende, aumentando a sensação de autonomia e 

eficácia do idoso e recorrer à boa disposição e à diversão, referindo que […] en esta 

edad cobra especial importância el fomento de las relaciones sociales, el ambiente 

lúdico y recreativo y la vivencia de experiencias óptimas como el flow. 

 

3. Qualidade de Vida 
 

Ao aprofundarmos a revisão sobre o conceito de Qualidade de Vida (QV), 

verificamos que este não é entendido de forma consensual, embora seja sempre 

mencionado como algo positivo e a valorizar. Qualidade de vida abrange inúmeras 

dimensões, com origem em diversas áreas: status socioeconómico, participação 

social, factores ambientais, nutrição, saúde, lazer, características de personalidade, 

educação, felicidade, afecto, bem-estar. Engloba referências de valor, quer 

individuais, quer socioculturais e, para além de traduzir uma hierarquização de 
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necessidades objectivas, representa também uma sensação subjectiva de 

satisfação.  

A QV evoluiu desde uma concepção puramente sociológica, em que primavam 

os aspectos objectivos relativos ao nível de vida, passando por uma perspectiva 

psicossocial, na qual os aspectos subjectivos constituiam o pilar fundamental, 

até à situação actual, na qual indiscutivelmente se assume a subjectividade mas 

também o carácter multidimensional da qualidade de vida (Castellón, 2003: 

189).  

 

Embora a QV abranja as dimensões física, social, psicológica e ambiental, o carácter 

multidimensional do constructo impede-nos de as considerar separadamente, pois 

interagem e interinfluenciam-se, sendo comum um fenómeno de arrastamento, em 

que a alteração da percepção de uma das dimensões, influencia o resultado 

relativamente a outra. Por exemplo, se a independência e a participação social 

podem gerar percepções de bem-estar, estas dependem também de um estado de 

saúde e económico adequados, para além de serem influenciadas pelas redes de 

transporte, pelos recursos da comunidade e respectivos critérios de acessibilidade, 

assim como pelas possibilidades reais de interação social e participação (Bowling, 

2004: 7). Interessa portanto destacar o carácter multidimensional e subjectivo do 

conceito, assumindo a vinculação entre QV e as percepções, aspirações, e 

representações sociais, que cada indivíduo vivencia e experimenta, relativamente 

ao seu envolvimento e à dinâmica social em que se encontra enquadrado. A 

Organização Mundial de Saúde reforçou estas características do conceito, definindo 

Qualidade de Vida como, [...] a percepção do indivíduo acerca de sua posição na vida, 

de acordo com o contexto cultural e o sistema de valores com os quais convive e em 

relação aos seus objectivos, expectativas, padrões e preocupações, e influenciada de 

um modo complexo pela saúde física, pelo estado psicológico, nível de independência, 

relações sociais e factores ambientais (OMS, 2005: 14). O termo qualidade de vida 

surgiu na cultura ocidental após a II Guerra Mundial, mais concretamente nos 

Estados Unidos, representando o conforto e sendo medida por indicadores 

quantitativos de posse de bens materiais: quantas divisões na habitação, quantas 

casas de banho, quantas televisões, acesso a transportes públicos, saneamento 
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básico e rendimento familiar. Nos anos sessenta, ao conceito de qualidade de vida 

foram associadas preocupações com a saúde, a educação, o bem-estar e o 

crescimento económico, assumindo o conceito uma roupagem menos ligada ao 

consumo individual e mais vinculada ao bem-estar social. No entanto, no final da 

década de 1960, foram de novo incorporados valores individuais, mas nesse 

momento mais relacionados com a liberdade, o prazer, o afecto e o lazer, 

adoptando o conceito de qualidade de vida, o significado de vida boa. Nas décadas 

de oitenta e noventa, os estudos relativos à QV evoluíram no sentido de 

considerarem, para além das condições de vida de um indivíduo, o grau de 

satisfação pessoal perante essas condições objectivas. O constructo, qualidade de 

vida percebida, de carácter essencialmente subjectivo, é avaliado em função quer de 

escalas de valor e aspirações pessoais, quer em função de contextos sócio culturais 

diferenciados. Assenta no princípio de que a realidade é subjectiva e o julgamento 

de mais ou menos qualidade de vida, só poderá ser realizado pelo próprio, de 

acordo com a sua percepção de satisfação/insatisfação, relativamente às suas 

experiências de vida. Os estudos realizados para avaliar a Qualidade de Vida 

Percebida centraram-se na elaboração de instrumentos de medida: questionários; 

na identificação das características individuais determinantes na apreciação 

subjectiva: traços de personalidade, sexo, expectativas e necessidades; e na 

avaliação da influência de determinadas opções pessoais: estilo de vida, actividade 

física ou participação social, no resultado final da QV (Castéllon, 2003; Bowling, 

2004, Paúl, 2005; Tamer & Petriz, 2007; Silva, 2009). 

 

Quadro 11 – Definição de Qualidade de vida  
Health status refers specifically to the state of physical and mental health and often 
incorporates the patient’s perspective of these attributes. 

Functioning relates to one’s capacity to perform everyday activities associated with daily living 
(e.g., cleaning and cooking) and independence (e.g., personal care) and to engage in social 
activities. 

Quality of Life extends its focus beyond the health domain and the effects of illness to 
incorporate a wide range of human experiences. 

A distinguishing characteristic of QOL measures is that they incorporate user values, judgments 
and individual preferences (Gill and Feinstein, 1994). 

Fonte : Evans, (2010: 2651) 
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O estado de saúde, real ou percebido, esteve sempre subjacente à avaliação da 

qualidade de vida de um indivíduo ou de uma população, pois as condições de 

saúde têm repercussões sobre as pessoas, a estrutura familiar e até sobre a 

comunidade. O próprio conceito de saúde evoluiu para uma concepção 

biopsicossocial, baseada numa preocupação de bem-estar geral e afastando-se de 

uma abordagem centrada nos resultados, na mortalidade e na morbilidade. Avaliar 

o impacto de determinado status de saúde na qualidade de vida dos indivíduos, 

tornou-se um procedimento comum, existindo questionários revistos e adequados 

para serem aplicados a quadros específicos e a diferentes contextos culturais. O 

termo Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS), surgiu para destacar os 

aspectos da QV que são modificáveis pela saúde, sendo congruente com os 

objectivos dos cuidados modernos de saúde, quer estejam orientados para o alívio 

de sintomas, para a manutenção da função ou para a promoção do bem-estar. A 

saúde de um indivíduo afecta directamente a sua qualidade de vida, especialmente 

em termos de função e/ou actividade. A avaliação da QVRS tem sido amplamente 

utilizada como uma medida padrão, para avaliar a saúde de uma população, o 

impacto de uma doença, a eficácia de um procedimento médico, de um programa 

de actividade física, de um serviço e, globalmente, para nortear o planeamento de 

estratégias e o processo de tomada de decisões, tendo em consideração a relação 

custo/benefício em qualidade de vida, de cada opção (Mota, Ribeiro, Carvalho & 

Matos, 2006; Stocchi, De Feo & Hood, 2007; Preddy & Watson, 2010). 

 

No entanto, é importante reconhecer que a utilização do conceito QVRS não é 

aceite por todos os investigadores. Cummins et al., assim como Michalos (cit. por 

Evans, 2010: 2652), não consideram que os dados recolhidos com instrumentos 

concebidos para medir a QVRS devam ser considerados como medidas válidas de 

qualidade de vida, e, que há boas razões para distinguir o conceito de saúde do de 

qualidade de vida.  

 

Existem várias formas de conceituar o termo qualidade de vida: a) qualidade das 

condições de vida, privilegiando as componentes objectivas; b) satisfação pessoal 

com as condições de vida, privilegiando as componentes subjectivas; c) e, 
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combinando as condições objectivas com o grau de satisfação, segundo escalas de 

valores e aspirações pessoais. No entanto, e de uma forma global, qualquer 

avaliação de qualidade de vida está impregnada quer de dimensões subjectivas, 

quer de dimensões objectivas, assim como pelo tipo de relação que se estabelece 

entre as duas dimensões e entre estas e factores como a idade, o sexo e o 

enquadramento social, que actuam como moduladores. (Castéllon, 2003: 189). A 

Organização Mundial de Saúde considera três aspectos fundamentais relativamente 

ao conceito qualidade de vida: a subjectividade, a multidimensionalidade - dimensões 

física, psicológica e social - e a bipolaridade - dimensões positivas e negativa (OMS, 

1995: 1403). 

 

O constructo QV já foi definido em termos micro, utilizando indicadores subjectivos 

e pessoais e assumindo-se como a percepção de qualidade global das experiências de 

vida, muito próxima de bem-estar, felicidade e satisfação e macro, com indicadores 

mais objectivos e de cariz social, incluindo renda, emprego, habitação, educação, 

saúde, padrão de vida e outras circunstâncias ambientais (Bowling, 2004: 6). 

Perspectivar qualquer pesquisa/ intervenção, tendo como referência o conceito de 

QV, coloca alguns desafios: não existe um modelo de boa qualidade de vida; cada 

pessoa tem direito a escolher como quer ser apoiado, e mesmo, a recusar as 

medidas que lhe são propostas; a intervenção deverá aumentar as oportunidades 

de escolha de cada indivíduo, assim como de controlo da sua própria vida; os 

aspectos inerentes ao conceito que são difíceis de medir ou comprovar, não deixam 

por essa razão de existir, ou mesmo de serem importantes; os valores do 

pesquisador/ técnico não devem interferir na avaliação realizada (Brown & Brown, 

2004).  

 

Bowling (2004: 13) sistematizou os modelos de qualidade de vida, apresentando as 

seguintes categorias:  

Indicadores Objectivos, incluem padrão de vida, saúde e longevidade, habitação 

e características do bairro. São avaliados através de medidas de custo de vida, 

taxas de mortalidade, serviços de saúde, níveis de educação, estrutura de 
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vizinhança e estrutura sócio económica (Flax 1972; Rogerson et al. 1989; 

Sherman and Shiffman, 1991; Muntaner and Lynch, 2002);  

Indicadores Subjectivos: incluem satisfação com a vida, bem-estar psicológico e 

moral, realização individual, felicidade. São avaliados através de medidas de 

satisfação, auto estima e equilíbrio dos afetos (Gurin et al., 1960; Bradburn and 

Caplowitz, 1965; Andrews, 1973; Campbell et al., 1976; Lawton, 1983; Bigelow et 

al., 1982; Rosewaike, 1985; Ryff, 1989; Day, 1991; Roos and Havens, 1991, Suzman 

et al., 1992; Garfein and Herzog, 1995; Clarke et al., 2000;  

Satisfação de Necessidades: incluem circunstâncias objetivas e oportunidades 

de realização. Utilizam preferencialmente indicadores individuais de satisfação 

subjetiva, que traduzem o grau em que as metas foram atingidas (Hornquist, 

1982; Lehman, 1988; Bigelow et al., 1991);  

Modelos Psicológicos: enfatizam o crescimento pessoal, a competência 

cognitiva, a eficiência e adaptabilidade, o nível de dignidade, a independência 

percebida, a competência social, o controlo, a autonomia, a auto-eficácia, 

otimismo/pessimismo, desejos e aspirações, cumprimento de expectativas, 

circunstâncias presentes e futuro. A medição é ainda incipiente (Larson, 1978; 

Grundy and Bowling, 1999; Bowling et al., 2003); 

 Modelos de Funcionamento e Saúde: baseados em medidas de status de saúde, 

escalas de depressão e escalas de funcionamento físico (McKevitt et al., 2002). 

Modelos de Saúde Social: baseados em indicadores de redes sociais, suporte e 

catividades e integração na comunidade (Bowling and GrundY, 1998); 

 Coesão Social e Capital Social: incluem fatores sociais, recursos ambientais e de 

vizinhança. As medidas baseiam-se em indicadores objetivos: índices de 

criminalidade, poluição, custo de vida, policiamento, acessibilidade ao lazer, ao 

desporto, à educação, à habitação, níveis de emprego e níveis salariais e 

indicadores subjetivos: valores, perceções e níveis de satisfação com a área de 

residência, facilidades de transporte, vizinhança e segurança (Rogerson et al., 

1998; Cooper  et al., 1999; Putnam, 2000);  

Modelos Ambientais: preocupam-se com o estudo do envelhecimento na 

habitação e a criação de ambientes internos e externos, que promovam a 
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independência e a participação social das pessoas mais velhas (Schaie et al., 

2003); 

 Modelos Ideográficos: baseados em valores individuais, interpretações e 

perceções, satisfação com a sua própria posição, circunstâncias e prioridades da 

vida. Aferidos através de entrevistas individuais semiestruturadas e técnicas 

qualitativas (WHOQOL Group 1993; O’Boyle, 1997; Garratt and Ruta, 1999; 

Bowling and Windsor, 2001). 

 

Actualmente podemos afirmar que não existe uma estrutura teórica definitiva de 

QV e que nenhum quadro único de investigação foi unânimemente adoptado, sendo 

utilizados uma grande variedade de indicadores. O que é indiscutível é a importância 

que a QV tem vindo a assumir, quer na concepção, quer na avaliação, de políticas, 

programas, estratégias e suportes, quando implementados junto de um 

determinado grupo populacional. Utilizar a QV como referência conceptual, permite 

abordar populações com características específicas de forma não discriminatória, 

assumindo que as práticas deverão ser sempre propiciadoras de bem-estar e apoio, 

satisfazendo prioridades e valores próprios e que não há um padrão de qualidade 

de vida, [...] but as many standards as necessary to meet individuals’ perceived needs  

(Brown & Brown, 2004: 253).  

 

3.1. Qualidade de Vida para Idosos 

Na Europa, o número crescente de pessoas mais velhas e a previsão de um aumento 

gradual da expectativa de vida, combinados com um interesse político, cada vez 

mais evidente, em reduzir a despesa pública, conduziu a um interesse generalizado 

na avaliação da QV na velhice, na perspectiva de habilitar as pessoas idosas para 

manterem mais tempo a mobilidade, a independência e uma participação activa na 

comunidade. A QV tem vindo progressivamente a converter-se num indicador de 

envelhecimento satisfatório (Castellón & Romero), ocupando um lugar de destaque 

na pesquisa associada à velhice.  

 

Shephard (2003: 300), referindo qualidade de vida, estilos de vida e longevidade, 

afirma que o interesse dos investigadores [...] mudou de uma simples maximização 
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da sobrevivência e medidas associadas de expectativa de vida, para estatísticas com 

expectativa de vida saudável (Robine e Ritchie, 1991), expectativa de vida activa 

(Kinsell, 1992) e expectativa de vida ajustada à qualidade (Butler, 1992). Associadas ao 

indicador, longevidade, surgem actualmente informações sobre a expectativa dos 

anos que serão vividos com saúde. A presença destas tabelas justifica-se pelo 

acréscimo dos custos sociais relativos aos idosos, que padecendo de incapacidades 

debilitantes, dependem de cuidados de saúde continuados e da ajuda de terceiros 

para realizarem as tarefas básicas do dia-a-dia. Os investimentos políticos, 

comunitários e familiares promotores da qualidade de vida dos idosos revelam-se 

muito lucrativos, pois o esforço social para acompanhar um idoso dependente é 

relevantemente maior. O indicador HALE (Healthy Adjusted Life Expectancy) é uma 

estimativa de quantos anos são vividos em boa saúde ao longo da vida, dando uma 

visão global do impacto das doenças na qualidade de vida da população e sendo 

utilizado para avaliar os serviços de saúde, identificar as desigualdades, prever as 

necessidades, identificar as tendências e avaliar o impacto das políticas sociais sobre 

a saúde dos idosos, [...] HALE is an advance in the measurement of the health statusof 

population because it includes both mortality and quality of life (Labbe, 2010: 423). Os 

ganhos em QV passaram a ser o principal indicador da eficácia, quer das medidas, 

quer dos programas, dirigidos a esta população. Actualmente parece ser consensual 

que a qualidade de vida nos idosos depende fundamentalmente da sua aptidão 

funcional e do seu estado de saúde geral, permitindo-lhe permanecer independente 

dos outros para a realização das tarefas diárias (Spirduso, 2005). Os indivíduos que 

se avaliam como tendo melhor saúde, são os que apresentam melhor qualidade de 

vida (Fonseca, Paúl, Martín et Amado, 2005: 104), pois, Los mayores associan 

estrechamente un buen estado de salud com una buena calidad de vida (Castéllon, 

2003: 191). Assim, O nível de autonomia é aquele que melhor consegue predizer a 

qualidade de vida (Paúl, Fonseca, Martín & Amado, 2005: 89), concluindo a OMS que, 

As people age, their quality of life is largely determined by their ability to maintain 

autonomy and independence (2002: 13). 

 

O peso da percepção da saúde na avaliação da qualidade de vida dos idosos foi 

progressivamente reconhecido, sendo frequentemente utilizado o conceito de 
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QVRS, nesta população. Este conceito tem uma grande abrangência e um peso 

subjectivo significativo, na medida em que se refere aos efeitos percebidos do 

estatuto de saúde, na capacidade para o idoso viver a vida. Abarca os aspectos 

positivos e negativos, o bem-estar, a saúde física, psíquica e social. Acrescenta 

componentes como a capacidade e o desempenho funcional, o grau e a qualidade 

das interacções sociais, a sensação de bem-estar psicológico, as sensações 

somáticas, como a dor, os sintomas, a harmonia, a capacidade para lidar com o 

stress, assim como a satisfação com a vida. A medida da QVRS fornece informações 

adicionais importantes sobre o impacto subjectivo de uma doença crónica, 

resultando em dor e incapacidade, mas também surge como um resultado genérico, 

que permite a avaliação da relação custo/eficácia dos programas implementados ou 

a determinação dos efeitos adversos dos programas de contenção de custos 

(Vetter, 2010). 

 

Acompanhando a alteração demográfica desenvolveu-se um processo de transição 

epidemiológica, caracterizado pela prevalência de doenças crónicas degenerativas, 

no lugar das doenças infecciosas, como causa de mortalidade. Doenças 

degenerativas prolongadas e dependências crónicas acompanham cada novo ganho de 

longevidade alcançado pelas populações (Mendes, 2009: 163). A doença crónica 

caracteriza-se por ser de longa duração e progressão lenta, e por se manifestar por 

descompensações agudas […] sendo a causa de 40% de mortalidade nos países 

pobres e 87% nos países ricos e representando em Portugal aproximadamente 70% dos 

custos em saúde (Machado, 2009: 127). Os rápidos avanços da tecnologia 

perpetuaram mais a vida, mas não asseguraram a continuação de uma vida com 

qualidade, aumentando o número de pessoas que vivem com múltiplas doenças 

crónicas (Stocchi et al., 2007). Para o idoso com doença crónica é essencial o 

acompanhamento e a prevenção secundária e terciária, de forma a poderem manter 

a independência na vida diária, nas tarefas caseiras e autonomia na gestão do 

dinheiro e das compras. Embora não possamos confundir envelhecimento com 

patologia, o idoso apresenta mais susceptibilidade para o aparecimento de 

desregulação e incapacidade, aumentando a comorbilidade com o aumento da 

idade. O idoso português apresenta em média 5/6 patologias e consome 7 
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medicamentos por dia (Machado, 2009: 128), o que traduz a presença de doença ou 

estado de debilidade física, contexto que limita a sua qualidade de vida, não tanto 

por ação direta da doença/incapacidade, mas pelas repercussões óbvias na sua 

independência funcional/autonomia. Actualmente, o objectivo das políticas de 

saúde dirigidas à população idosa assenta na […] melhoria da qualidade de vida 

durante o envelhecimento (Machado, 2009: 125), assumindo estas políticas uma 

estratégia holística e interdisciplinar e baseando-se os programas nos direitos, 

necessidades, preferências e capacidades dos idosos.  

 

O processo de envelhecimento desenrola-se ao longo de toda a vida e resulta de um 

equilíbrio dinâmico entre factores físicos, psíquicos e sociais. Assumir o paralelismo 

continuado entre desenvolvimento e envelhecimento, não os colocando em 

sucessão, permitiu encarar a velhice com mais optimismo e menos determinismo, 

valorizando o percurso, a educação, as escolhas individuais e a dinâmica colectiva, 

pois o envelhecimento é […] acelerado ou, pelo contrário travado, consoante a 

genética, as opções de vida e os fatores estocáticos (Pinto, 2009: 112), sendo hoje 

consensual, que as transformações morfofuncionais que acompanham o processo 

de envelhecimento, resultam também das doenças que ocorrem e das atitudes que 

compõem o estilo de vida, especialmente o sedentarismo crónico (Matsudo, 2002). 

Enquanto indivíduo e enquanto comunidade, podemos intervir na área de influência 

de alguns factores determinantes, alterando estilos de vida, escolhendo as opções 

saudáveis, promovendo e implementando a acessibilidade aos cuidados de saúde e 

optimizando recursos, de forma a prevenir a incapacidade, manter a independência, 

promover a autonomia e assegurar uma boa qualidade de vida.  

 

A questão da saúde não esgota a pesquisa sobre a qualidade de vida na velhice. Na 

literatura consultada os autores procuram identificar outros factores preditores de 

uma boa QV, analisar a qualidade de vida separando-a em componentes, diferenciar 

bem-estar, qualidade de vida e satisfação com a vida, conhecer o significado do 

conceito para os próprios idosos, averiguar se a qualidade de vida dos idosos varia 

significativamente segundo as variáveis sexo, institucionalização, urbanidade versus 
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ruralidade e indicar os instrumentos mais adequados para avaliar a QV na população 

idosa.  

 

Em 1990, num simpósio intitulado Medindo a Qualidade de Vida em Idosos Frágeis, 

patrocinado pela Universidade da Califórnia, foram consensualmente estabelecidos 

onze fatores que prediziam a qualidade de vida do idoso: status de saúde, função 

física, energia e vitalidade, função cognitiva e emocional, satisfação com a vida, 

sentimento de bem-estar, função sexual, função social, recreação e status económico 

(Spirduso, 2005b: 26). Na década de 1990, melhorar a qualidade de vida durante a 

velhice passou a constituir um dos principais desafios da sociedade, 

responsabilizando o colectivo pela organização e estruturação da oferta. Perante a 

inevitabilidade de que os idosos atingiriam em breve um grande grupo social, 

revelou-se decisivo prevenir a incapacidade, promovendo contextos facilitadores, 

que acrescentassem vida aos anos e permitissem aos idosos viverem esses anos 

integrados na sociedade e na família, de forma independente. Se é natural prolongar 

a vida, é fundamental preservar a sua qualidade, (Nunes, 2006: 15). A par de uma 

preocupação social com os serviços, ganha espaço a ideia de que cada indivíduo, 

pela forma como escolhe viver a sua vida, é também responsável pela qualidade da 

sua velhice. Os autores fazem depender a qualidade de vida do idoso, tanto das 

condições materiais, como de uma componente de responsabilidade individual, que 

diz respeito à modificação dos estilos de vida e à forma como cada um prepara a 

velhice, como afirma Fernández-Ballésteros (2004), que defende que a QV 

associada ao envelhecimento depende do estilo de vida adoptado e de condições 

pessoais muito particulares. Entre os fatores identificados como potenciais 

atenuantes de um envelhecimento prematuro, a opção por um estilo de vida activo 

mereceu particular ênfase na década de 1990: 

 […] e a educação física, o desporto e o lazer passaram a ser apontados como 

importantes meios para aprimorar a qualidade de vida, ao mesmo tempo que 

se reconhecia ser inviável desenvolver estilos de vida (individuais e coletivos) 

saudáveis, sem boa qualidade de vida (Faria-Júnior, 1999: 38); 

 […] muitos dos efeitos deletérios associados ao envelhecimento podem ser 

atribuídos em grande escala ao sedentarismo (Mota & Carvalho, 1999: 21); 
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ou como referiram Sardinha e Baptista (1999: 54),  Este ciclo envolvendo o 

sedentarismo, a diminuição da funcionalidade e a precipitação da morbilidade, 

pode ser alterado através do envolvimento do idoso em programas formais ou 

informais de exercício; 

que resultam numa […] positive influence,  […] on factors crucial for 

independent living (Puggaard, 1999: 53).  

As opções ao longo da vida relativas ao estilo de vida, continuaram a ser 

consideradas como um indicador fortemente preditor da qualidade de vida do 

indivíduo idoso: 

A chave do envelhecimento bem-sucedido parece estar em garantir um estilo 

de vida activo (Matsudo, 2006: 136);  

[…] también el individuo es responsable, com sus acciones y comportamientos 

a lo longo de su vida, de su envejecimiento sea más o menos satisfactorio y libre 

de dependência (Zamárron, 2007: 7).  

 

As opções individuais assumem no entanto uma responsabilidade partilhada, pois se 

em última análise cabe ao idoso escolher o seu estilo de vida, essa opção é também 

fortemente condicionada pela acessibilidade das melhores escolhas. Para além da 

saúde e do estilo de vida, surgem os estudos que analisam a influência de 

determinados contextos e formas organizacionais, facilitando a participação dos 

idosos na vida comunitária, contribuindo para a interiorização de um sentimento de 

pertença e estimulando a manutenção e a criação de redes de apoio formal e 

informal. Castéllon (2003: 190) consideraram como indicadores de QV associados ao 

envelhecimento a autonomia, a atividade, os recursos económicos, a saúde, a 

habitação, a intimidade, mas também a segurança, a pertença a uma comunidade e as 

relações pessoais. Novo (2003: 586), num estudo efetuado em Portugal sobre o 

bem-estar psicológico em mulheres em idade adulta avançada, afirmou que a maior 

dificuldade para alguém que envelhece é poder continuar a ser visto como uma 

pessoa humana, embora velha: A sociedade não acolhe nem reconhece a expressão 

das capacidades dos idosos e impede que as potencialidades de desenvolvimento 

ocorram. A questão dos papéis atribuídos aos idosos e o incremento da sua 

qualidade de vida constituem objecto de estudo para vários autores, que tendo em 
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conta o declínio físico próprio desta etapa, enfatizam a importância da manutenção 

das redes sociais, da percepção de apoio suficiente e adequado assim como da 

realização de actividades significativas. Segundo Castéllon e Aleixandre (2001), […] 

el secreto de una vejez feliz y plena parece radicar en una buena salud, un buen nível de 

adaptación al entorno y un estilo de vida en la vejez que exprese mejor el próprio yo 

interno. 

 

A Fundação Mac Arthur teve já na década de 1990 um papel primordial, ao destacar 

a importância de um envolvimento/compromisso activo com a vida, como condição 

para envelhecer com êxito (Rowe & Kahn, 1998: 433). Actualmente, verifica-se um 

interesse crescente no estudo das relações entre a existência de redes de apoio 

social, formais e informais, a participação e a qualidade de vida dos idosos. De uma 

forma global, os estudos consultados concluem que […] existe uma associação 

positiva entre o acesso a uma rede social de apoio e uma boa saúde física, bem-estar 

psicológico, ausência de depressão, melhor integração social na comunidade, ou seja, 

melhor qualidade de vida (Marín-Sánchez & García-González, 2004: 183). Ainda nesta 

linha de referenciação Tamer e Petriz (2007: 198), referiram como um dos critérios 

para medir a qualidade de vida dos idosos a […] aptidão e plasticidade das pessoas 

para assumirem os papéis e as actividades sociais de forma adequada, reforçando a 

importância que assume para o indivíduo idoso a descoberta do sentido do seu 

lugar no mundo. Sublinhando a influência da contextualização social do idoso para a 

sua qualidade de vida, vários autores referem especificamente o Envelhecimento 

Produtivo, a Educação ao Longo do Ciclo de Vida, o Voluntariado, os Programas 

Intergeracionais e os Programas de Actividade Física, como estratégias eficazes, 

capazes de contrariarem estereótipos sociais negativos e permitirem o acesso a 

novas oportunidades e formas de desenvolvimento (González, 2000; Rozario, 

Morrow-Howell & Hinterlong, 2004; González-Célis, 2005; Gonçalves, Martín, 

Guedes, Cabral-Pinto & Fonseca, 2006; Martin, Guedes, Gonçalves & Cabral-Pinto, 

2007; Gil, 2007). Estas actividades diminuem o impacto do isolamento, o qual 

constitui um enorme problema, que dia a dia se agrava. Em Portugal, segundo os 

dados pré-definitivos do Censos de 2011, 39,8% dos idosos vivem sozinhos e 19,8% 

em companhia exclusiva de pessoas também idosas, o que se justifica pelo aumento 
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da esperança de vida, mas sobretudo pela desertificação progressiva das zonas 

rurais e pela transformação do papel da família nas sociedades modernas (INE, 

2012). O enquadramento actual do envelhecimento das populações exige uma 

reflexão sobre as consequências sociais das condições de saúde, pois se a restrição 

da participação pode ser determinada por vários factores, representando o 

resultado da interação do indivíduo com o seu ambiente e com a sociedade, ainda 

pode haver potencial para manter a participação, mesmo quando persistem 

condições de saúde decorrentes das doenças crónicas e limitações de actividade 

(Wilkie, 2010). 

 

Em síntese, as linhas de investigação futura no que respeita aos fatores preditores 

de uma boa qualidade de vida na velhice, prestam especial atenção […] à 

possibilidade de participação em actividades significativas, ao estado de bem-estar 

baseado na saúde física e psicológica e aos serviços de apoio social que são 

disponibilizados para os idosos (Marín-Sánchez & García-González, 2004: 184). Um 

envelhecimento de qualidade deve-se portanto a factores individuais e de contexto, 

pois se cada um é o construtor da sua própria velhice, as estruturas sociais deverão 

encontrar as melhores estratégias para optimizar os recursos individuais e, se 

necessário, proporcionar o apoio desejado. 

 

Na nossa pesquisa da literatura verificamos que a maioria dos autores consultados 

refere factores subjectivos e factores objectivos no desenho global da QV. Castellón 

(2003: 188) indica uma componente objectiva da QV (a qualidade relativamente às 

condições de vida) e uma componente subjectiva da QV (satisfação com as 

condições de vida). Na definição de QV interagem elementos objectivos: serviços 

sociais, apoio social, ambiente, ofertas culturais e recreativas, com critérios 

subcjetivos: expectativas, valores, níveis de aspiração, grupos de referência, 

necessidades pessoais, os quais influenciam a avaliação que o indivíduo faz dos 

elementos objectivos.  

 

A qualidade de vida do indivíduo idoso também pode ser analisada de forma 

parcelar, dividindo a QV em quatro componentes: a QV física, que varia com as 



 

149 

actividades da vida diária; a QV psicológica, que varia com o género, com o estado 

civil, com o nível de escolaridade e com o rendimento; a QV social, que varia com a 

rede social, a escolaridade, o rendimento e a participação social e a QV ambiental, 

que varia com todos os indicadores de natureza relacional (Fonseca et al., 2005: 

106). Outros autores utilizam denominações diferentes para categorizar as 

componentes da QV: Bem-estar físico, Bem-estar material, Bem-estar social, Bem-

estar emocional e uma área ligada à Actividade e Função (Castéllon, 2003: 189). 

 

Relativamente à relação entre os conceitos de bem-estar e qualidade de vida, 

Simões (2006: 107), referindo Bury e Holme, considera que qualidade de vida inclui 

as condições de vida e a experiência de vida. Segundo o autor, a experiência de vida 

constitui o domínio do bem-estar subjetivo, ao passo que as condições de vida 

dizem respeito ao conjunto de fatores sócio demográficos susceptíveis de 

influenciar o modo como os indivíduos experienciam a sua vida. O bem-estar 

subjetivo é constituído por uma componente cognitiva, designada Satisfação com a 

Vida, e por uma componente afetiva, as Reações Emocionais à dita avaliação. A QV 

resultaria então da interação entre o bem-estar subjetivo e as condições de vida 

(saúde e recursos materiais). Num estudo transversal realizado em Berlim Oeste, no 

qual se pretendia avaliar o bem-estar subjectivo, os pesquisadores concluíram que 

se as condições objetivas pioram com a idade, tal deterioração não tem, 

necessariamente, de se repercutir de modo negativo sobre o bem-estar subjetivo, 

pois isso depende da avaliação que o indivíduo fizer da situação (Baltes et Mayer, 

1999). Uma conclusão similar obteve um estudo desenvolvido na cidade de Coimbra 

em 2000, no qual a correlação bem-estar subjectivo/idade não se revelou 

significativa, não se detectando nenhuma tendência de diminuição do bem-estar 

subjectivo com o aumento da idade. As variáveis de personalidade mostraram mais 

uma vez serem as mais determinantes no valor do bem-estar subjetivo, em oposição às 

variáveis sócio demográficas: género, idade, situação económica, saúde (Simões, 

2006: 127). Paúl, Fonseca, Martín e Amado (2005), verificaram que a avaliação dos 

idosos relativamente à qualidade de vida percebida era diferente da sua avaliação 

da satisfação com a vida. Concluíram que a satisfação com a vida está 

provavelmente associada a características de personalidade e menos associada a 
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variáveis externas, ao passo que a qualidade de vida aparece […] claramente 

associada quer a variáveis sócio demográficas, quer a variáveis físicas e de contexto, 

(Paúl et al. 2005: 93). Assim, enquanto relativamente à QV, 41% dos idosos 

estudados consideravam que a sua vida era nem boa nem má, em relação à 

satisfação com a vida, 58% dos idosos do estudo consideravam-se insatisfeitos ou 

muito insatisfeitos. Os autores identificaram a resignação com a vida e o destino, 

como a característica psicológica que permitia explicar este desfasamento, 

questionando mesmo, se essa seria uma característica dos idosos que envelhecem 

com sucesso, em Portugal. Ou seja, teriam melhor QV, os idosos que estreitassem a 

diferença entre as suas expectativas da vida e aquilo que realmente acontecesse.  

Rothermund e Brandstadter (2003, 78) referiram o processo de coping, como uma 

possibilidade explicativa para compreender o que foi chamado de paradoxo da 

incapacidade. Este fenómeno refere-se à aparente contradição entre o nível de 

incapacidade dos idosos e a percepção de elevado bem-estar e qualidade de vida 

percebida. Os autores referem que até aos setenta anos de idade, os esforços 

compensatórios aumentam, verificando-se a partir daí um reajustamento de 

expectativas ao desempenho possível. Esta dinâmica permitiria assegurar uma 

percepção positiva da qualidade de vida, embora dependendo da existência de 

equipamentos, serviços e recursos externos disponíveis. Este quadro de referência 

é passível de avaliação, confrontando a medida das capacidades de vida autónoma 

e da satisfação, com os dados da percepção da qualidade de vida. O facto 

determinante deste modelo teórico é que para além dos aspectos objectivos da 

vida de cada um, o conceito de qualidade de vida se refere, essencialmente, à 

reação subjectiva a esses elementos concretos e ao valor que cada indivíduo lhes 

atribui. Nesta avaliação subjectiva as características de ordem pessoal 

desempenham um papel determinante, o que impossibilita, como já tinha afirmado 

Fernández-Ballesteros (1998: 65), de estabelecer padrões de qualidade de vida 

generalizáveis, existindo grandes diferenças individuais entre os idosos, mais do que 

em qualquer outro escalão etário. Nos estudos consultados em que os idosos 

analisam a sua própria qualidade de vida, os autores concluíram que as expectativas 

e comparações sociais influenciam o resultado global, o qual varia segundo as 

características de personalidade e psicológicas (optimismo-pessimismo), saúde e 
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estado funcional, actividades sociais, vizinhança e independência financeira, 

(Bowling, 2004: 9). É também referida a importância da geração, pois as 

expectativas individuais são influenciadas pelos acontecimentos próprios de um 

intervalo social, cultural e temporal. Ou seja, um idoso pode actualmente considerar 

como boa qualidade de vida, situações que a próxima geração de idosos, em 

circunstâncias semelhantes, não considerará.  

 

Sousa, Galante e Figueiredo (2003), desenvolveram uma pesquisa cujo objectivo foi 

avaliar a qualidade de vida e bem-estar dos idosos portugueses, tendo aplicado o 

instrumento EASY care (Elderdly Assessment System/ Sisyema de Avaliação de 

Idosos) numa amostra de 1 665 idosos residentes em Portugal Continental, com 75 

ou mais anos de vida e representativa da população idosa portuguesa. As autoras 

concluíram que a dependência aumenta com a idade; que as mulheres apresentam 

valores de incapacidade superior e que a qualidade de vida é de forma global bastante 

boa. Identificaram quatro grupos, autónomos (62,8%), quase autónomos (8,5%), 

quase dependentes (4,3%) e dependentes (3,2%). No entanto parece-nos importante 

salientar, que 18,6% dos idosos seleccionados inicialmente não puderam responder 

ao questionário, ou por se encontrarem acamados e em situação de total 

dependência, ou por revelarem um índice de diminuição cognitiva grave, o que logo 

à partida distorce os resultados relativos à população estudada (Sousa et al., 2003). 

Se a maioria das pesquisas consultadas concluíram que existia uma percepção 

positiva da QV na velhice, pelo contrário, Guzmán e Infante (2009), México, 

concluíram que os indivíduos considerados, e principalmente aqueles que se 

situavam entre os 60 e os 74 anos de idade, apresentavam uma QV percebida baixa. 

Num estudo efectuado em 2005, Brasil, em que se averiguava o significado de 

qualidade de vida para os próprios idosos, foram identificados três perfis de idosos: 

os idosos que privilegiam os relacionamentos interpessoais, o equilíbrio emocional e a 

boa saúde, os idosos que valorizam os hábitos saudáveis, lazer e bens materiais e um 

terceiro grupo de idosos que considera qualidade de vida poder colocar em prática 

o seu ideário de vida, referindo espiritualidade, trabalho, retidão e caridade, 

conhecimento e ambientes favoráveis (Vecchia, Ruiz, Bocchi & Corrente, 2005: 251).  
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Trentini et al. compararam a percepção de qualidade de vida do idoso, avaliada por 

si próprio e avaliada pelo seu cuidador. Os resultados mostraram uma tendência para 

o cuidador apresentar pior percepção da QV do idoso, do que o próprio idoso cuidado. 

Os autores concluíram que o cuidador atribui à fragilidade do idoso, um peso maior 

do que os próprios idosos, os quais minimizam o seu próprio estado (Trentini, 

Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & Fleck, 2006: 197). 

 

No que respeita à evolução da percepção de qualidade de vida com o passar dos 

anos, a generalidade dos autores conclui que a qualidade de vida não diminui com a 

idade. Comparando a QV de idosos jovens, 60/70 anos, com a de idosos muito 

idosos, 85 ou mais anos de vida, os autores consultados concluíram que a QV não 

parece decair com a idade (Maués, Paschoal, Jaluul, França & Filho, 2010: 409). No 

entanto, num estudo de Fonseca e colaboradores (2005: 104), os autores chegaram 

a uma conclusão diferente: a qualidade de vida diminui à medida que a idade 

aumenta. González e Padilla (2006), perante as perdas e solicitações próprias do 

processo de envelhecimento, destacaram a importância do uso de estratégias 

funcionais de afrontamento, as quais optimizando os recursos do idoso, maximizam 

o seu funcionamento psicológico, social e biológico, contribuindo para a 

manutenção de uma boa qualidade de vida. 

 

Foi também analisada a influência de outros fatores na QV dos idosos. Paúl, 

Fonseca, Martín e Amado (2003), no estudo Recursos Comunitários para Idosos, 

avaliam a qualidade de vida, não apenas como um índice global, mas reflectindo 

sobre as características particulares do modo de vida dos idosos em meio rural 

versus meio urbano. A avaliação da qualidade de vida foi similar nos dois contextos, 

entre má e nem boa nem má, mas as redes sociais dos idosos nas duas comunidades 

variavam de modo apreciável. Apesar de terem mais familiares e vizinhos, os idosos 

rurais têm menos confidentes: Os idosos rurais partilham bens e serviços, mas não 

intimidade (Paúl et al., 2003: 163). Fernández-Ballesteros e colaboradores (2004), 

num estudo realizado em vários países europeus, incluindo Portugal, afirmam 

também que da comparação entre idosos urbanos e rurais resultam poucas 

diferenças.  
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Relativamente à influência da variável sexo no resultado de QV, os investigadores 

não são unânimes nos resultados encontrados. Assim, enquanto Guzmán e Infante, 

(2009), verificaram que os homens idosos apresentavam níveis mais baixos de QV 

do que as mulheres com os mesmos anos de vida, em outros estudos, verificou-se 

que a QV percebida não diferia no que respeitava ao género, (Hernández, 2000), 

enquanto Castellón (2003), Rojas-Mora (2004) e Guallar- Castillón, Santa-Olalla, 

Banegas, Lopéz-Garcia & Rodriguez-Artalejo (2004), concluíram, pelo contrário, que 

as mulheres idosas têm uma QV inferior à dos homens.  

 

No que respeita à influência da variável institucionalização na QV dos idosos, 

Castellón afirma que […] os idosos avaliam-na positivamente. Os idosos 

institucionalizados apreciam as amizades, o convívio, as saídas, valorizando a 

qualidade das suas relações pessoais (2003: 189). Pelo contrário num estudo 

realizado em Portugal, Paúl (1997) concluiu, que os idosos residentes em lares 

tendem a sentir-se mais sós e insatisfeitos do que os idosos que residem na 

comunidade, opinião reforçada por Sousa et al. (2003: 370), que relativamente à 

população portuguesa concluem […] estar em lar torna os idosos menos capazes de 

manter a sua autonomia e qualidade de vida. Lobo, Santos, Carvalho e Mota (2008) 

referem, que a avaliação da QV de idosos institucionalizados está à partida 

condicionada pelo perfil de grande dependência, comum a esta população. 

Fernández-Ballésteros (1998), Espanha, verificou que os idosos que vivem na 

comunidade dão mais importância à integração social na avaliação da sua qualidade 

de vida, ao passo que os idosos institucionalizados favorecem o meio ambiente. O 

desafio relativamente aos idosos institucionalizados, parece residir em identificar as 

formas de potenciar o apoio social percebido pelos idosos, como forma a melhorar 

a sua qualidade de vida (Cava, 2000). Autonomia, privacidade, independência, 

respeito pelos outros e pelas escolhas individuais, participação social e prestação de 

ajuda adequada, podem ser ameaçados no desenvolvimento do processo de 

institucionalização, pondo em risco a qualidade de vida dos idosos. (Bowling, 2004: 

10) 
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As conclusões encontradas acarretam uma responsabilização social, pois embora 

não seja possível evitar o envelhecimento, é possível optimizar as condições em que 

este se desenvolve, assim como promover acções de educação e sensibilização dos 

cidadãos idosos. Não podemos portanto pensar em qualidade de vida como,  

[…] algo adquirido, rígido, mas antes como um possível estado, de maneira 

dinâmica, como um processo socioeconómico, cultural e sócio psicológico de 

produção de valores positivos e negativos, referentes à vida social de 

distribuição desses valores, da percepção desses valores pela população (Tamer 

& Petriz, 2007: 197).  

Também segundo Fonseca (2005: 294) uma vida […] com qualidade ou bem-

sucedida é um conceito profundamente cultural e individual e […] está intimamente 

ligado à liberdade, à independência e à autonomia do sujeito, dependendo estas, da 

capacidade para realizar as funções sociais e tarefas normais do dia-a-dia, (Netto et 

Ponte, 2002: 8). Em síntese,  

La calidad de vida en la vejez es una tarea possible com el esfuerzo de todos y 

cada uno en particular, interviniendo com las personas mayores de hoy através 

de la optimización de las diferentes dimensiones de su persona” (Marín-

Sánchez & García-González, 2004: 184); 

 […] the QoL is built on psychological characteristics, health and functioning, 

social activities, neighbourhood, as well as perceived financial circumstances 

and independence (Bowling, 2004: 9);  

A qualidade de vida é um conceito amplo, pois é multidimensional, dinâmico, 

autorregulador e contextual (Mazo, Mota, Cardoso, Prado & Antunes, 2009: 

32). 

 

A avaliação da qualidade de vida dos idosos e a compreensão dos factores que a 

influenciam constituem actualmente, uma das preocupações centrais da pesquisa 

em Gerontologia. A medida da qualidade de vida de um idoso traduz o grau de 

sucesso do seu processo de envelhecimento, quer na perspectiva do indivíduo, quer 

numa perspectiva social. Na literatura consultada são frequentes as referências à 

dificuldade em adaptar os instrumentos utilizados para avaliar a qualidade de vida 

de um modo geral, à população idosa, quer por apresentarem uma abordagem 
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unidimensional, quer por os resultados obtidos não coincidirem com a avaliação que 

os idosos fazem da sua própria qualidade de vida. As metodologias utilizadas para 

avaliar a QV foram evoluindo, obviamente, de forma paralela ao próprio conceito 

(Brown, Bowling & Flynn, 2004). Nos anos cinquenta foram elaboradas e 

desenvolvidas escalas de medição das Actividades Básicas da Vida Diária (AVDs – 

escala de Katz) e das Actividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs - escala de 

Lawton), nas quais a percepção do próprio indivíduo sobre a sua saúde ou 

funcionalidade não tinha protagonismo, sendo ajuizadas por um profissional 

sanitário e sobrevalorizando a observação objectiva, relativamente à subjectiva 

(Pinto, Fernandes & Botelho, 2007). A mudança que permitiu uma aproximação à 

medida de qualidade de vida relacionada à saúde deu-se nos anos sessenta, quando 

se desenvolveu a geração de instrumentos genéricos de avaliação da QVRS. Os 

questionários incluíam expressões ou frases obtidas dos pacientes que eram 

relatadas por eles mesmos, incluindo uma grande gama de dimensões da qualidade 

de vida em relação à saúde e demonstrando propriedades psicométricas pouco ou 

nada estudadas nos questionários anteriores (Vecchia et al., 2005; Apolone & 

Mosconi, 2007). Kaplan (1985), cit. por Shepard (2003, 303), foi um dos primeiros 

investigadores a realizar uma avaliação mais detalhada da qualidade de vida. Ele 

sugeriu que […] a qualidade de vida percebida refletia uma combinação 

apropriadamente avaliada, tanto do status funcional, como dos sintomas percebidos. 

Kaplan indicou como preocupações funcionais, a mobilidade – numa escala de 5 

pontos -, a actividade física – numa escala de 4 níveis -, e a actividade social – numa 

escala de 5 pontos -. Os sintomas percebidos foram listados em 35 sinais. A sua 

técnica de mensuração permitia calcular o provável ciclo vital ajustado à qualidade, 

de uma determinada pessoa.  

 

Simões (2000) indica a SWLS - escala de satisfação com a vida -, e o PANAS – escala de 

afetividade positiva e negativa -, como bons instrumentos para avaliar o bem-estar 

subjetivo. A SWLS foi adaptada para a população portuguesa por Neto (1990) e, 

depois, por Simões (1992). A SWLS, na sua versão portuguesa, pretende avaliar a 

dimensão cognitiva do bem-estar subjetivo. Relativamente ao PANAS, é utilizado 

para medir a vertente afetiva do bem-estar subjetivo, e no seu processo de 
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validação para a população portuguesa também apresentou bons índices de 

consistência interna, validade discriminante e de constructo.  

 

Cummins (1992 - Melbourn) construiu a Escala Compreensiva de Qualidade de Vida. 

Para o autor a avaliação global da QV seria dada por indicadores objetivos e 

subjetivos, assim como pelo grau de importância que cada indivíduo concedesse a 

cada uma das áreas, ou seja os valores pessoais, as condições de vida e a satisfação 

com a vida. As áreas avaliadas são: coisas materiais, saúde, produtividade, 

intimidade /segurança, lugar na comunidade e bem-estar emocional. O MGI 

Qualidade de Vida é um instrumento de avaliação da QV construído e validado pela 

Facultad de Salud Publica del Instituto de Ciencias Medicas de la Habana e pelo 

Centro Ibero americano de la Tercera Edad. Este instrumento consta de 34 itens que 

medem fatores sócio económicos, saúde e satisfação com a vida. Nesta escala só é 

permitida uma resposta por questão e as opções possíveis variam entre: quase 

sempre, frequentemente, algumas vezes e quase nunca. O somatório das 

pontuações coloca o idoso num dos seguintes níveis de QV: muito baixa (de 34 a 

94), baixa (de 95 a 110), média (de 111 a 118) e alta (de 119 a 134) (Guzmán & Infante, 

2009).  

 

O EASY care (Elderly Assessement System) foi desenvolvido no âmbito de um 

projeto financiado pela União Europeia – European Protype for Integrated Care-, 

acumulando numa só escala itens relativos às várias dimensões de qualidade de vida 

e bem-estar dos idosos. Foi inicialmente construído na língua inglesa e depois 

adaptado para ser aplicado em 15 países. Este instrumento é multidimensional e 

avalia a percepção dos idosos em relação às suas capacidades. Pode obter-se uma 

pontuação máxima de 127 e mínima de 3, sendo que pontuações mais elevadas 

indicam maior incapacidade (Guzmán & Infante, 2009).  

 

Um dos instrumentos mais utilizados para avaliar a qualidade de vida é o 

questionário WHOQOL-100 ou o questionário WHOQOL- bref, da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), validados para português por Fleck (1999/2000). A versão 

em português do WHOQOL-100 é composta por 100 questões, divididas por 6 
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domínios e 24 facetas. Domínio Físico, Domínio Psicológico, Nível de Independência, 

Relações Sociais, Ambiente e Aspetos Espirituais/ Religião/ Crenças Pessoais. As 

questões do WHOQOL foram formuladas para respostas tipo likert, com uma escala 

de intensidade (nada/ extremamente), capacidade (nada/ completamente), 

sequência (nunca/ sempre) e avaliação (muito insatisfeito/ muito satisfeito ou muito 

mau/ muito bom), que variam de 0% a 100%. Relativamente ao questionário 

WHOQOL abreviado, formado por 26 questões, é multidimensional e avalia a 

qualidade de vida geral, assim como os quatro domínios maiores: saúde física 

(domínio 1), saúde psicológica (domínio 2), relações sociais (domínio 3) e meio 

ambiente (domínio 4). O domínio da saúde física contém questões relativas à 

performance das actividades físicas da vida diária, limitações funcionais, níveis de 

energia e fadiga, dor, desconforto e sono. O domínio psicológico inclui questões 

pertinentes relativas a sentimentos positivos e negativos assim como a fatores 

cognitivos (pensar, aprender, memória e concentração). O domínio social refere-se 

a relacionamentos pessoais e ao suporte social. O domínio meio ambiente contém 

questões referentes a recursos financeiros, transporte, ambiente e segurança física, 

proteção e catividades recreativas. O projecto WHOQOL-OLD teve início em 1999, e 

foi desenvolvido como uma medida genérica de QV para adultos idosos (Fleck, 

Chachamovich & Trentini, 2006). 

 

O instrumento que vamos utilizar no nosso estudo para avaliar a Qualidade de Vida 

Relacionada com a Saúde (QVRS) é o MOS SF-36 (Medical Outcomes Study, Short 

Form-36, Health Survey). Este questionário visa uma avaliação da QV, através da 

perceção subjetiva do estado de saúde. É um instrumento de medida genérica do 

estudo da saúde, constituído por 36 itens, que pretendem medir 8 dimensões: 

Função Física (FF/10 itens), Desempenho Físico (DF/ 4 itens), Dor Corporal (DC/ 2 

itens), Saúde geral (SG/ 5 itens), Vitalidade (VT/ 4 itens), Função Social (FS/ 2 itens), 

Desempenho Emocional (DE/ 3 itens) e Saúde Mental (SM/ 5 itens). Cada dimensão 

pode variar de 0 a 100, em que o valor mais baixo representa um pior estado de 

saúde. Um dos itens é independente e mede a Transição em Saúde (TS), não sendo 

considerado pelos autores uma dimensão e podendo assumir um valor de 1 a 5, em 

que o valor mais baixo representa um melhor estado geral, relativamente há um 
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ano atrás (Ferreira, 2000). O SF-36 foi desenvolvido pela Rand Corporation, nos 

estados Unidos, tendo sido utilizado no Health Insurance Study Experimental/ 

Medical Outcomes Study. Este instrumento foi desenvolvido a partir de uma bateria 

de questionários, que consideraram 48 conceitos de saúde, tendo como objetivo a 

criação de uma medida genérica do estado de saúde, que pudesse ser aplicada a 

uma variedade de condições e que permitisse a comparação destas com a 

população em geral. Foi baseado num instrumento maior, com 149 itens e aplicado 

em mais de 22 000 indivíduos. O desenvolvimento deste instrumento integrou-se no 

projecto International Quality of Life Assessement (IQOLA), que incluia 

pesquisadores da Austrália, Canadá, Europa, Japão e EUA e que visou a adaptação 

internacional do questionário original (MOS), tendo desenvolvido protocolos para a 

tradução, validação e normalização do questionário para contextos linguísticos e 

culturais diversificados. O SF-36 foi traduzido e adaptado em mais de 45 países, 

sendo mundialmente uma das medidas genéricas mais utilizada. É conhecido por 

estar presente em vários tipos de estudos relacionados com qualidade e por 

apresentar boa validade e confiabilidade. Em 2000 uma versão atualizada foi 

lançada nos EUA (SF-36 II), tornando o instrumento mais apropriado para ser 

utilizado com idosos (Ferreira, 2000; Apolone et Mosconi, 2007). A adaptação 

portuguesa do MOS SF-36, versão 2, cujo processo cultural e linguístico para 

Portugal, foi levado a cabo por Ferreira (2000), Centro de Estudos e Investigação 

em Saúde, da Faculdade de Economia, da Universidade de Coimbra. 

 

3.2. Benefícios da Actividade Física para a Qualidade de Vida do Idoso  

As questões iniciais sobre a influência da actividade física na qualidade de vida do 

idoso centravam-se em aspectos quantitativos, ou seja, em que medida o exercício 

físico poderia aumentar os anos de vida. Na década de 1990 assistiu-se a uma 

alteração na orientação dos estudos, passando estes a incidir sobre a dimensão 

qualitativa, ou seja, [...] como pode a actividade física afectar positivamente as 

dimensões mais subjectivas da natureza humana, como sejam o bem-estar e a 

qualidade de vida (Mota, 1999: 67). Os estudos centraram-se progressivamente nos 

padrões de envelhecimento e na descoberta dos elementos preditores de um 

envelhecimento com sucesso, identificando factores que contribuíssem 
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positivamente para a manutenção/ melhoria da qualidade de vida dos idosos. As 

pesquisas concluíram que a influência que a actividade física regular tinha na 

longevidade, parecia estar associada a uma protecção relativamente ao perfil de 

factores de risco e consequente morte prematura e não tanto a um aumento muito 

significativo dos anos de vida que estavam previstos para o ser humano. [...] a 

mudança para um estilo de vida activo correspondeu a um ganho médio de vida de 1,5 

anos (Matsudo, 2006: 135). A adopção de um estilo de vida activo, aparentemente 

não trava o processo inerente ao envelhecimento, mas os ganhos de função 

induzidos pelo treino parecem ser suficientes para terem importantes 

consequências para a qualidade de vida de uma pessoa mais velha (Mazo, Mota, 

Gonçalves, Matos & Carvalho, 2008). Embora os ganhos em ciclo vital tivessem sido 

calculados em um ou dois anos, a idade biológica é efetivamente reduzida de dez a 

vinte anos, verificando-se [...] um aumento de seis a dez anos na expectativa de vida 

ajustada à qualidade, (Shepard, 2003: 194). Sardinha (2006) refere que o 

sedentarismo origina um agravamento no que diz respeito à redução das 

capacidades funcionais, particularmente nos escalões etários mais velhos. Segundo 

Spirduso (2005b) o sedentarismo no idoso é mais o resultado de imposições sociais 

e culturais, do que a consequência de uma incapacidade funcional. De acordo com a 

autora, os comportamentos de passividade e imobilidade atribuídos ao idoso, 

devem-se principalmente ao reduzido nível de actividade física. Defende que é de 

extrema importância a participação dos idosos em programas regulares de 

exercício, destacando o seu efeito na redução e prevenção do declínio funcional 

associado ao envelhecimento, Physical capacity in the oldest-old is the difference 

between mobility and helplessness, between maintaining independence and being 

dependent on others, and eventually between life and death (Spirduso et al., 2005: 

29). 

 

Para os autores consultados, a qualidade de vida do indivíduo idoso parece 

depender em grande parte da sua capacidade em realizar as tarefas do dia-a-dia de 

forma independente e autónoma. Considerando que esta capacidade está muito 

relacionada com o grau de desenvolvimento da aptidão funcional e com o estado de 

saúde, então a actividade física, pelos resultados já comprovados quer no 
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desenvolvimento das qualidades físicas, base da aptidão funcional, quer como meio 

de potenciar a saúde nas suas várias dimensões assumiu-se como [...] um poderoso 

instrumento de promoção da qualidade de vida e da redução dos efeitos do 

envelhecimento (Barreiros, Espanha & Pezarat-Correia, 2006: 7), assegurando ao 

indivíduo idoso [...] a capacidade de se manter autónomo nos diversos aspectos da 

sua vida diária, (Mota, 2002: 66), pois […] está associada a uma melhor mobilidade, 

capacidade funcional e qualidade de vida durante o envelhecimento (Matsudo, 2006: 

137). 

 

Para outros autores a influência da AF na melhoria da QV dos idosos relaciona-se 

sobretudo com os aspectos emocionais e psicológicos, especificamente, a melhoria 

do estado emocional, do auto-conceito e da auto-estima, a diminuição dos níveis de 

ansiedade e depressão, passando também pelo facto de possibilitar contactos 

sociais válidos, essenciais para uma atitude de vinculação e satisfação com a vida, 

que possibilite manter as capacidades psicológicas e sociais (Cassiano, Dias, 

Teixeira-Salema, Pereira & Magalhães, 2005; Rodriguez, 2006; Freitas, Santiago, 

Viana, Leão & Freire, 2007 e Moreno, Martinez-Galindo, Gonzállez-Cutre & Cervelló, 

2008), [...] e a capacidade de se relacionar e de se adaptar ao ambiente de forma 

satisfatória, (Grupo de Pesquisa Atividade Física Esporte y Salud, GPAFES, 2007: 15). A 

velhice aparece associada a um tempo de alteração, redução e perda de papéis 

sociais, isolamento e dificuldade em se adaptar a novas circunstâncias. A 

participação em programas de actividade física surge como uma oportunidade de 

promoção de alargamento da rede de relações sociais, facilitando a construção de 

novas amizades, a adopção de novos papéis e consolidação de um sentimento de 

auto-eficácia. Os programas de actividade física também [...] estimulam novas 

aprendizagens e a formação de amizades e de grupos de apoio (Souza & Vendruscolo, 

2008), constituindo um estímulo para a manutenção das capacidades cognitivas e 

uma estratégia contra a depressão e o isolamento. 

 

Relativamente à influência da variável sexo nos efeitos da AF na QV dos idosos, 

enquanto alguns autores afirmam que a associação entre a AF regular e a perceção 

optimista de saúde, é mais forte entre os homens do que entre as mulheres 
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(Guallar-Castillón et al., 2004), outros investigadores, não encontraram diferenças 

significativas entre as mulheres e os homens, afirmando que a AF influencia 

positivamente a melhoria da QV, tanto em homens como em mulheres (Ribeiro, 2002; 

Mazzo, 2003; Mora et al., 2004; Coelho & Costa, 2008; Vuillemin, 2010). 

 

Seguidamente, e de uma forma sintética, vamos apresentar os resultados dos 

estudos consultados, nos quais os pesquisadores tentaram avaliar a influência da 

actividade física no resultado de QVRS, tendo utilizado como instrumento de 

avaliação o SF-36, tal como na nossa pesquisa. Por uma questão informativa, 

apresentamos depois as pesquisas com o mesmo desenho, mas utilizando outro 

instrumento para avaliar a qualidade de vida. 

 

Guallar-Castillón e colaboradores (2004), Madrid, Espanha, desenvolveram uma 

pesquisa transversal, na qual pretenderam examinar a relação entre a atividade 

física e a qualidade de vida relacionada à saúde. A amostra, representativa da 

população espanhola, não institucionalizada, com 60 ou mais anos de vida, foi 

constituída por 3.066 indivíduos. Para avaliar a QVRS utilizaram o questionário MOS 

SF-36. Em comparação com a actividade sedentária, a atividade física ligeira 

associou-se a uma pontuação superior em todas as escalas do questionário SF-36, 

excepto para o Desempenho Físico e para o Desempenho Emocional, em homens e 

mulheres. A diferença de pontuação entre o grupo praticante de atividade física e o 

grupo sedentário foi maior nas dimensões Função Física, Saúde Geral, Vitalidade e 

Função Social, para ambos os sexos. Os autores concluíram que a prática de atividade 

física ligeira se associa a uma melhor QVRS. A associação entre a prática de actividade 

física e a QVRS não se modificou de forma significativa (p< 0,05) com a idade, nível 

de estudos, obesidade ou presença de doença crónica. Toscano e Oliveira, (2009), 

Brasil, também compararam a qualidade de vida em 238 idosas com distintos níveis 

de atividade física, tendo igualmente utilizado o MOS SF-36. Os autores concluíram 

que as idosas com maior nível de atividade física têm melhor QV do que as idosas 

com menor nível de atividade física, tendo obtido resultados significativamente 

superiores (p< 0,05) em todos os domínios do SF-36. 

 



 

162 

No Brasil, Pacheco e Sampaio (2004) realizaram um estudo comparativo entre 

indivíduos com 60 ou mais anos de vida (18 sujeitos), que realizavam atividade física 

formal regularmente (há pelo menos 1 ano, 3 vezes por semana) e indivíduos que 

não realizavam atividade física formal. Utilizaram o questionário MOS SF-36. 

Concluíram que a qualidade de vida dos idosos treinados é melhor do que a dos 

indivíduos não treinados, apresentando diferenças estatisticamente significativas 

nas dimensões Função Física, Desempenho Físico e Dor Corporal, no grupo 

masculino, e Função Física, Dor Corporal e Saúde Geral, no grupo feminino. Jesus e 

Silva (2010), Brasil, num estudo semelhante, em que comparam a percepção de QV 

em 15 idosos participantes num programa de exercícios resistidos e em 15 idosos 

não praticantes de actividade física, encontraram também resultados superiores no 

grupo de idosos activos em todas as dimensões do MOS SF-36, à excepção do 

Desempenho Emocional.  

 

Oliveira (2006), Portugal, ao estudar a influência da actividade física na autonomia 

funcional e na qualidade de vida de um grupo de idosos de Santa Maria da Feira (122 

sujeitos), concluiu que a actividade física formal e não formal influencia a aptidão 

física global e a QV dos idosos, a qual foi avaliada pela aplicação do MOS SF-36. 

Neste estudo também foi tido em consideração o factor institucionalização. Ou seja, 

a amostra era constituída por dois grupos de idosos, aqueles que levavam a vida 

diária nas suas casas e aqueles que eram utentes de instituições de acolhimento, 

nas quais realizavam três refeições, regressando ao final do dia para as suas 

residências. A investigadora concluiu que a QV dos idosos activos, é superior à dos não 

activos, quer residam na comunidade, quer pertençam a instituições de 

acolhimento, nas dimensões Função Física, Desempenho Físico, Saúde Geral, Função 

Social e Saúde Mental.  

 

Mota, em 2006, coordenou um estudo em que pretenderam identificar o grau de 

influência da Atividade Física na Qualidade de Vida relacionada com a Saúde, em 88 

sujeitos com mais de 65 anos de idade, divididos em dois grupos. Um dos grupos era 

constituído por idosos que estavam envolvidos num programa de atividade física 

formal (60 minutos, 2 vezes por semana durante 10 meses), e o outro, era 
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constituído por idosos que não participavam em nenhum programa regular de 

atividade física. Utilizando a Versão Portuguesa 2 do MOS SF-36 os investigadores 

concluíram, que a participação de indivíduos idosos num programa de atividade física 

melhora a sua qualidade de vida relacionada com a saúde. Considerando o conjunto 

da amostra, verificou que o grupo que praticava AF apresentava uma pontuação 

superior, relativamente ao grupo que não praticava AF, sendo as diferenças 

estatisticamente significativas (p< 0,05) para todas as dimensões avaliadas da QV. 

Numa análise por género, os resultados na dimensão Dor Corporal no grupo 

masculino e os resultados na dimensão Função Social, no grupo feminino, são 

superiores no grupo praticante de AF, mas a diferença não é estatisticamente 

significativa. Pacheco, César, Oliveira e Storer (2005) num estudo semelhante, 

concluíram também que a QV dos idosos treinados é significativamente (p< 0,05) 

melhor do que a dos não treinados nos domínios capacidade funcional, aspectos 

físicos e dor, no grupo masculino e capacidade funcional e estado geral de saúde, no 

grupo feminino. 

 

Alguns investigadores avaliaram também os benefícios da actividade física, mas 

praticada de forma informal. Coelho e Costa (2008), Brasil, avaliaram a qualidade de 

vida em 84 indivíduos entre os 50 e os 80 anos de idade, praticantes de caminhada e 

aparentemente saudáveis, utilizando o questionário MOS SF-36. Concluíram que 

homens e mulheres beneficiam igualmente da caminhada, no que respeita à QV, 

independentemente do nível de aptidão física, o que contraria os resultados de 

outros estudos que encontram benefícios proporcionais ao nível de prática.  

 

Nos últimos anos muitas das pesquisas que analisaram a influência da atividade 

física na qualidade de vida dos idosos, centraram-se na elaboração e avaliação de 

programas específicos de atividade física para esta população, avaliando as 

repercussões da sua aplicação, no que respeita à aptidão funcional e à qualidade de 

vida dos participantes. Nesta linha de referenciação (SF-36/programa de atividade 

física), vamos começar por indicar o estudo de Gonçalves (2003), Portugal, que 

investigou a influência de um programa de atividade física, Vida Activa e Qualidade 

de Vida, com a duração de 14 semanas, na qualidade de vida de idosos 



 

164 

institucionalizados do concelho de Coimbra (73 sujeitos), através da aplicação do SF-

36, 2ª versão portuguesa. O autor encontrou melhorias significativas (p< 0,05) nas 

oito dimensões da QV, concluindo que a prática de actividade física realizada de 

forma sistemática, orientada e estruturada, contribui para a melhoria da qualidade de 

vida nesta população. 

 

Varregoso (2004), Portugal, desenvolveu um Programa de Dança Tradicional 

Portuguesa para Idosos. A investigadora concluiu que a aplicação deste programa 

se traduziu por melhorias nos aspectos de organização temporal, da musicalidade, 

da organização espacial, da organização corporal e na melhoria da postura. 

Verificou também benefícios ao nível das capacidades de atenção, antecipação e 

memorização. Embora tivesse verificado que existia uma melhoria do sentimento 

de pertença e das interações sociais e afectivas, a melhoria da auto-estima não teve 

significância estatística. Relativamente à qualidade de vida, avaliada através das 

dimensões Função Física, Desempenho Físico, Vitalidade, Função Social e Desempenho 

Emocional (SF-36), verificaram-se melhorias em todos os itens avaliados.   

 

O Grupo de Pesquisa Atividade Física, Esporte e Saúde (GPAFES, 2007), Espanha, 

coordenou um estudo, no qual se pretendia conhecer a influência de um programa 

de treino em circuito (16 semanas, 2 sessões semanais), sobre a condição física 

saudável (CFS) e sobre a qualidade de vida (QV), em mulheres sedentárias com mais 

de 70 anos de vida (23 sujeitos), assim como a relação entre a CFS e a QV. A 

qualidade de vida foi avaliada através da aplicação do questionário SF-36, versão 

espanhola. Os investigadores verificaram que existia uma melhoria em todas as 

dimensões da QV, sendo estatisticamente significativa (p< 0,05) nas dimensões 

Saúde Geral e Saúde Mental. A relação entre as variáveis de CF e a QV era elevada, 

sendo o Desempenho Físico a dimensão da QV, que mais se relacionava com as 

variáveis da CFS. 

 

Garcés, 2007, investigou os efeitos de um programa de atividade física na QV de 77 

idosos, considerados fisicamente frágeis e que estavam institucionalizados, em 

Portugal. Os resultados sugerem uma influência positiva da aplicação do referido 
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programa de atividade física na qualidade de vida dos idosos estudados. As 

diferenças são estatisticamente significativas (p< 0,05)  nas dimensões Função Física e 

Função Social. Nas restantes dimensões, apesar do aumento dos valores médios 

após a intervenção, as alterações não foram significativas. 

 

Num estudo publicado em 2010 por Taylor-Piliae, Silva & Sheremeta, nos Estados 

Unidos, os pesquisadores investigam a influência de um programa de Tai-Chi na 

recuperação cardíaca e qualidade de vida de 51 pacientes idosos, tendo utilizado o 

SF-36 para a avaliar a QVRS. Compararam um grupo que usufruía apenas de 

exercícios de reabilitação cardíaca com um outro, no qual os sujeitos para além dos 

exercícios de reabilitação cardíaca participavam num programa de Tai-Chi. Os 

autores verificaram que o grupo que usufruía do tratamento de reabilitação cardíaca e 

do programa de Tai-Chi, apresentou uma melhoria significativa da QVRS (P< 0,001), 

relativamente ao grupo que apenas usufruía de exercícios de recuperação cardíaca.  

 

Pinheiro e Júnior (2011), Brasil, apresentaram um estudo no qual através da 

aplicação do questionário SF-36, se procurou avaliar a qualidade de vida de 19 idosos 

participantes num programa de exercício físico (exercícios de alongamento e 

caminhada, aplicado em três sessões semanais de 60 minutos cada, com a duração 

de 12 semanas), cadastrado no Programa de Saúde de Família, denominado Horta 

Ativa: Colhendo Saúde. Os autores verificaram uma melhoria significativa (p< 0,05) 

em todas as dimensões avaliados da QVRS, comparando os resultados pré e pós 

intervenção, concluindo, que o programa de exercício físico proporcionou o bem-

estar em todos os aspectos; físico, cognitivo e social, resultando positivamente na 

QV dos idosos.  

 

Tendo em conta as conclusões dos estudos referidos, e numa perspectiva de 

síntese, parece evidente que os benefícios associados à prática regular de 

actividade física pelos idosos, contribuem para uma melhor percepção de saúde, 

capacidade funcional e qualidade de vida. Os benefícios em QVRS, quando avaliados 

pelo instrumento de medida SF-36, traduzem-se globalmente por um incremento 

em todas as dimensões, e de forma significativa na Função Física e na Saúde Geral. 
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Relativamente a estudos utilizando outros instrumentos de medida, Mazo (2003), 

que aplicou o WHOQOL abreviado em forma de entrevista, no seu estudo 

Actividade Física e Qualidade de Vida de Mulheres Idosas, (198 sujeitos), Brasil, 

concluiu que a AF tem um papel importante na melhoria da QV das idosas. Os 

Domínios Físico e Psicológico revelaram uma diferença estatisticamente significativa 

relativamente aos níveis de AF, sendo que as idosas mais ativas foram aquelas que 

apresentaram médias mais elevadas nestes domínios. Pacheco e Sampaio (2004), 

Brasil, utilizando o mesmo questionário (WHOQOL abreviado em forma de 

entrevista), avaliaram o impacto de um programa de hidroginástica na melhoria da 

QV de 30 idosas, na perspectiva delas próprias. Encontraram resultados 

satisfatórios em todos os domínios da QV, tendo sido o Domínio Espiritual, o que 

obteve maior destaque. Outros estudos utilizaram também o WHOQOL-bref; 

Carvalho, Maia, Mota e Carvalhais (2006), Portugal, supervisionaram um estudo cujo 

objectivo central era avaliar a qualidade de vida de mulheres idosas não 

institucionalizadas, praticantes de actividade física orientada, e comparar com a 

qualidade de vida de mulheres idosas não institucionalizadas não praticantes de 

atividade física. A qualidade de vida das idosas participantes do programa de 

actividade física orientada foi avaliada como muito boa. Quando comparadas com as 

idosas não praticantes de actividade física orientada, verificou-se que o grupo 

praticante de actividade física orientada apresentava uma qualidade de vida melhor 

do que o grupo não praticante de actividade física, e que essa diferença era 

estatísticamente significativa (p> 0,05). Mazo, Mota, Cardoso, Prado e Antunes 

(2009), desenvolveram um estudo em que pretenderam averiguar a influência do 

nível de atividade física na qualidade de vida de mulheres idosas (27 sujeitos), que 

participavam em programas de actividade física. Verificaram que as idosas muito 

activas apresentavam resultados de QV mais altos, do que as idosas pouco activas, em 

todos os domínios analisados. Relacionando o nível de AF e a QV, foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas no Domínio Físico, mas também no 

Domínio Nível de Independência, evidenciando que existe associação entre o nível 

de AF e a QV dos Idosos. 
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De acordo com as pesquisas consultadas, a prática regular de actividade física 

influencia positivamente a percepção de qualidade de vida dos idosos praticantes, 

confirmando o pressuposto de que os programas de incentivo à prática de 

actividade física constituem um bom investimento social, pois potenciam um 

aumento da qualidade de vida da população idosa. 
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PARTE II  
ESTUDO EMPÍRICO 
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Aqui tens a prova para verificares  

Se a tua missão na Terra chegou ao fim: 
Se estás vivo é porque ainda te falta terminá-la. 

- RICHARD BACH 

 

Esta parte do estudo, encontra-se dividida em dois capítulos: Metodologia e 

Resultados. 

 

No Capítulo III, explicamos todo o desenho de investigação, ou seja, a estrutura 

lógica que supõe duas actividades básicas: delineação dos diferentes aspectos que 

constituem uma experiência e a utilização do procedimento estatístico que nos 

permite interpretar os resultados obtidos. 

 

A nossa investigação tem uma concepção quase experimental, uma vez que ambos 

os grupos (experimental – SETE e de controlo – Tradicional) são sujeitos à 

intervenção de um Programa de Actividade Física. 

 

Desta forma, num primeiro ponto fazemos a apresentação do estudo, referindo os 

seus objectivos e hipóteses, posteriormente procedemos à descrição e 

caracterização da amostra, seguindo-se a apresentação dos instrumentos utilizados 

para a recolha de dados, a sua fiabilidade e validade e por último referimos os 

procedimentos de recolha de dados e sua análise. A finalizar este capítulo 

apresentamos o Programa SETE. 

 

O Capitulo IV está dividido em quatro pontos: 1. Análise dos “testes” de aptidão 

física;  2. análise “questionário” da qualidade de vida; 3. Análise do “questionário” 

da satisfação com o programa de actividade física e 4. Análise do grupo de debate.  
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA 
  

Porque será que só conhecemos as respostas 
quando encontramos as perguntas? 

- RICHARD BACH 

 
 

 

1. Apresentação do Estudo 

O estudo que se pretende desenvolver insere-se no âmbito da formação de 

professores, ao nível da especialidade Actividade Física para Idosos (AFI) e a 

investigação realizada é no domínio pedagógico da elaboração de programas de 

actividade física para a faixa etária entre os 65 e 74 anos. 

 

Baseia-se fundamentalmente, numa investigação quase experimental com um 

desenho de dois grupos com pré teste e pós teste em que um grupo é o 

experimental onde se aplica o Programa SETE e o segundo grupo o de controlo 

onde se aplicam programas de actividade física que denominamos como 

Tradicionais. Para Ramos Sánchez (2011: 330) os desenhos quase experimentais 

apresentam como principais características: uso en contextos naturales; control 

parcial de variables; muy adecuadas en el ámbito social, educativo y de salud; etc, e 

podendo ser de vários tipos dos quais destacamos o com […] grupo de controlo e 

pretest-postest. As variáveis em estudo são: o programa de actividade física para 

idosos (variável independente) relacionado com a aptidão física, a qualidade de vida 

e a satisfação com o programa de AF (variáveis dependentes), Cubo Delgado (2011). 

 

A nossa problemática assenta em três ideias. O envelhecimento demográfico da 

população é um dado adquirido e prevê-se o seu contínuo aumento até 2050, pelo 

que, são cada vez mais necessárias intervenções para que se viva mais tempo, como 

o previsto, mas acima de tudo que se viva com qualidade de vida. E também no 

sentido de minimizando os custos de saúde, através da prevenção, ou seja, uma 

intervenção na área da AF com a população idosa. 
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Existem já inúmeros projectos e programas de actividade física para idosos, mas 

será cada vez mais necessário e de grande interesse científico realizar investigações 

nesta área que apresentou nos últimos 10 anos um grande desenvolvimento, e 

continua a ser foco preocupação das autarquias, dos técnicos, assim como de um 

grande interesse por parte dos cidadãos adultos e idosos, com uma tendência 

excepcional de expansão. 

 

É necessária uma gerontomotricidade estudada, fundamentada e adaptada à 

população idosa de Portugal. Daí a necessidade de criação de um programa de AFI, 

orientado através das directrizes mundiais para o trabalho com a população desta 

faixa etária, com uma metodologia específica, numa perspectiva do 

desenvolvimento da saúde e qualidade de vida, e no sentido de construir mais uma 

ferramenta de trabalho para as boas práticas dos técnicos que trabalham nesta 

área. 

 

Verificado o interesse e a justificação do presente estudo gostaríamos ainda de 

mencionar algumas motivações que nos levaram a escolher este tema. Motivações 

de carácter académico, motivações pessoais - o gosto por trabalhar com a 

população desta faixa etária, e motivações sociais, ou seja, existirem cada vez mais 

técnicos a trabalharem com os idosos de uma forma adequada e validada. Esta 

motivação surge-nos de um estudo prévio (Diploma de Estudos Avançados, 2007) 

realizado sobre o perfil dos técnicos que trabalham em AFI, identificando a sua 

formação académica e profissional, as suas principais práticas metodológicas e as 

suas necessidades de formação. Pareceu-nos existir uma necessidade óbvia de 

investir na formação dos mesmos, e de desenvolver ferramentas de trabalho nesta 

área, que como já referimos, será uma área de disseminação de postos de trabalho 

num futuro muito próximo. 

 



Consideramos portanto que o interesse científico do estudo se situa num domínio 

da investigação pedagógica, uma vez que pretendemos a construção, aplicação e 

avaliação de um programa de AFI, 

os 65-74 anos de idade, no sentido de o validar/testar quando à sua influência na 

aptidão física, na qualidade de vida e na satisfação com o tipo de 

 

O estudo realizado decorreu no período compreendido entre 

Setembro de 2012, é de referir ainda que o trabalho de ca

Novembro de 2008 e Julho de 2009

alguns dos municípios que já apresentavam projectos relacionados com a actividade 

física para indivíduos idosos

concelhos: Leiria, Caldas da Rainha, Alcobaça e

interesse, proximidade, apoio e disponibilidade dos agentes intervenientes nos 

projectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 .
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que o interesse científico do estudo se situa num domínio 

estigação pedagógica, uma vez que pretendemos a construção, aplicação e 

avaliação de um programa de AFI, Programa SETE aplicado a uma população entre 

74 anos de idade, no sentido de o validar/testar quando à sua influência na 

dade de vida e na satisfação com o tipo de aula

O estudo realizado decorreu no período compreendido entre Fevereiro de 2008 e 

Setembro de 2012, é de referir ainda que o trabalho de campo desenvolveu

Novembro de 2008 e Julho de 2009, na área geográfica do distrito de Leiria em 

alguns dos municípios que já apresentavam projectos relacionados com a actividade 

idosos. Desta forma trabalhamos com idosos dos seguintes 

ria, Caldas da Rainha, Alcobaça e Óbidos, por uma questão de 

interesse, proximidade, apoio e disponibilidade dos agentes intervenientes nos 

 

Figura 7 . Mapa do Distrito de Leiria e seus Municípios   

 

que o interesse científico do estudo se situa num domínio 

estigação pedagógica, uma vez que pretendemos a construção, aplicação e 

aplicado a uma população entre 

74 anos de idade, no sentido de o validar/testar quando à sua influência na 

aula/programa. 

Fevereiro de 2008 e 

mpo desenvolveu-se entre 

área geográfica do distrito de Leiria em 

alguns dos municípios que já apresentavam projectos relacionados com a actividade 

idosos dos seguintes 

por uma questão de 

interesse, proximidade, apoio e disponibilidade dos agentes intervenientes nos 
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Apresenta uma metodologia quase experimental de carácter quantitativo, onde 

utilizamos instrumentos quantitativos e qualitativos, segundo Cubo Delgado (2011: 

40) é importante a […] complementariedade de los métodos. La metodologia 

cuantitativa oferece rigor y precisión, […] la metodologia cualitativa permite un 

análisis en profundidad de la realidad que está siendo estudiada. O que se pretende 

avaliar é a influência do Programa SETE relativamente à aptidão física e qualidade de 

vida dos indivíduos idosos, comparando com os programas demonimanos de 

Tradicionais. Dentro desta metodologia, recorremos como método de recolha de 

dados e análise de informação, para o estudo da problemática em questão a 

utilização da bateria de testes Sénior Fitness Test (SFT); dois questionários, o da 

Qualidade de Vida (MOS SF36) onde acrescentamos algumas questões para 

caracterização da amostra e o da Satisfação com o Programa de Actividade Física 

(SPAF); realizamos ainda uma sessão do grupo de debate. Instrumentos que serão 

desenvolvidos mais à frente num ponto específico. 

 

1.1. Objectivos  

 
Objectivo Geral: Construir, aplicar e avaliar a eficácia do Programa SETE com vista ao 

desenvolvimento da aptidão física e qualidade de vida dos idosos.  

 

Obj. Específicos  

1. Melhorar ou Manter as capacidades motoras dos participantes do Programa SETE. 

 

2. Melhorar a qualidade de vida dos idosos após a frequência no Programa SETE. 

 

3. Verificar se os idosos ficaram satisfeitos com a frequência no Programa SETE 
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1.2 Hipóteses  
  
H1: Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a sua aptidão física funcional após a 

participação no programa de Actividade Física do que os idosos do Programa 

Tradicional 

 

H1a) Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a sua Força dos Membros Inferiores 

do que os Idosos do Programa Tradicional 

 

H1b) Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a sua Força dos Membros 

Superiores do que os Idosos do Programa Tradicional 

 

H1c) Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a sua Flexibilidade dos Membros 

Inferiores do que os Idosos do Programa Tradicional 

 

H1d) Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a sua Flexibilidade dos Membros 

Superiores do que os Idosos do Programa Tradicional 

 

H1e) Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a sua Agilidade/equilíbrio dinâmico 

do que os Idosos do Programa Tradicional 

 

H1f) Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a sua Resistência do que os idosos do 

Programa Tradicional 

 

H1g) Os Idosos do Programa SETE melhoram mais o seu IMC do que os idosos do que 

os Idosos do Programa Tradicional;  
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H2: Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a sua composição corporal após a 

participação no programa de AF do que os idosos do Programa Tradicional 

 

H2a) Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a sua massa corporal (Kg) após a 

participação no programa de AF do que os Idosos do Programa Tradicional;  

 

H2b) Os Idosos do Programa SETE diminuíram mais a sua massa gorda (FAT%) após a 

participação no programa de AF do que os Idosos do Programa Tradicional;   

 

H2c) Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a sua massa muscular (Kg) após a 

participação no programa de AF do que os Idosos do Programa Tradicional;  

 

 

H3: Os Idosos do Programa SETE apresentam melhor qualidade de vida, após a 

participação no programa do que os idosos do Programa Tradicional 

 

H3a) Os Idosos do Programa SETE  apresentam melhor qualidade de vida  na dimensão 

função física do que os idosos do Programa Tradicional. 

 

H3b) Os Idosos do Programa SETE  apresentam melhor qualidade de vida  na dimensão 

desempenho físico do que os idosos do Programa Tradicional. 

 

H3c) Os Idosos do Programa SETE  apresentam melhor qualidade de vida  na dimensão 

dor física do que os idosos do Programa Tradicional. 

 

H3d) Os Idosos do Programa SETE  apresentam melhor qualidade de vida  na dimensão 

saúde geral  do que os idosos do Programa Tradicional. 

 

H3e) Os Idosos do Programa SETE  apresentam melhor qualidade de vida  na dimensão 

vitalidade do que os idosos do Programa Tradicional. 
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H3f) Os Idosos do Programa SETE  apresentam melhor qualidade de vida  na dimensão 

função social do que os idosos do Programa Tradicional. 

 

H3g) Os Idosos do Programa SETE  apresentam melhor qualidade de vida  na dimensão 

desempenho emocional do que os idosos do Programa Tradicional. 

 

H3h) Os Idosos do Programa SETE  apresentam melhor qualidade de vida  na dimensão 

saúde mental do que os idosos do Programa Tradicional. 

 

 

H4: Os Idosos do Programa SETE revelam mais satisfação relativamente ao programa 

de actividade física do que os idosos do Programa Tradicional 

 

 

H5: No Programa SETE as mulheres estão mais satisfeitas do que os homens  

 

 

H6: À medida que aumenta a idade aumenta a satisfação com o Programa SETE 

 

2. Amostra 

O estudo como já referimos anteriormente contemplou 4 concelhos do distrito de 

Leiria, constituíram como grupos de trabalho 3 turmas na freguesia da Bajouca 

concelho de Leiria, Programa Viver Activo - sessões do Programa SETE, monitorizadas 

por uma técnica; 1 turma na freguesia Nossa Senhora do Pópulo / Santo Onofre 

concelho das Caldas da Rainha monitorizada por outra técnica (investigadora, 

Programa SETE); 2 turmas no concelho de Óbidos (freguesias Gracieira / Bairro Nossa 

Senhora da Luz), Projecto Dar Mais Vida aos Anos, monitorizadas por dois técnicos; 1 

turma na freguesia do Vimeiro concelho de Alcobaça, Projecto Desporto Sénior 

monitorizadas por um técnico; e 3 turmas da freguesia de Leiria, Programa Viver 

Activo, monitorizadas por dois técnicos. 
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A escolha destes concelhos e projectos como já brevemente referido 

anteriormente, prendeu-se essencialmente com questões de acessibilidade e de 

economia de recursos uma vez que são zonas habitualmente frequentadas pela 

investigadora. Por outro lado, esta proximidade e a familiaridade com alguns dos 

agentes privilegiados dos respectivos projectos facilitaram o acesso à informação e 

os contactos com os elementos que constituíram a população-alvo deste estudo.  

Desta forma segundo Maroco (2007), população teórica é o conjunto de todos os 

elementos sobre os quais estamos interessados generalizar, que na prática é quase 

impossível, pelo que, na maioria das investigações estatísticas utiliza-se grupos mais 

restritos a que se chama população do estudo. Depois desta ser identificada, é 

ainda necessário definir como vão ser seleccionados os sujeitos que constituirão a 

amostra. 

 

Neste estudo temos uma amostragem não-probabilística do tipo causal, neste tipo 

de amostragem a probabilidade de um determinado elemento pertencer à amostra 

não é igual à dos restantes, neste sentido a nossa amostra é por conveniência que 

segundo Cubo Delgado (2011: 130) se caracteriza porque se seleccionan los casos 

disponibles. Temos consciência das desvantagens que podem existir quando se opta 

por critérios deste tipo, que se prendem essencialmente com a ausência de 

representatividade da amostra. No entanto, consideramos que os aspectos 

positivos (colaboração de uma técnica de outro programa a aplicar durante a época 

2008/2009 o Programa SETE e colaboração total dos outros técnicos e superiores 

dos projectos, cedência de dados e facilidade em aceder à população da amostra) 

superam grandemente os aspectos negativos. 

Desta forma do total de 9 turmas procedeu-se o diagnóstico dos indivíduos 

consoante os critérios de selecção da amostra: 

• Idosos de ambos os sexos entre os 65 e 74 anos / (64-75 durante a época); 

• Idosos que realizassem 2 sessões semanais de actividade física “terrestre”; 

• Idosos que apresentassem uma participação de 80% de presenças ao longo 

da época. 



Iniciamos o estudo com um total de 92 indivíduos distribuídos pelo equitativamente 

pelos grupos experimental e de controlo, no entanto no pós teste apenas foi 

possível realizar os testes

podemos observar no seguinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Grupos constituintes da Amostra (GE e GC)

 

5 indivíduos foram eliminados do grupo experimental e 7 do grupo de controlo, os 

motivos de eliminação foram os seguintes: doença/saúde, incumprimento de 80% de 

presenças e desistência do programa ao longo do ano.

amostra foi constituída por 

experimental – Programa  SETE e 39 indiv

programa Tradicional. 

Programa SETE

Bajouca 
27 Indivíduos 

 

Caldas da 
Rainha

19 Indivíduos

Bajouca 
23 Indivíduos 

 

Caldas da 
Rainha

18 

41 Indivíduos
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Iniciamos o estudo com um total de 92 indivíduos distribuídos pelo equitativamente 

grupos experimental e de controlo, no entanto no pós teste apenas foi 

possível realizar os testes e aplicar os questionários a 80 indivíduos

podemos observar no seguinte diagrama. 

Figura 8: Grupos constituintes da Amostra (GE e GC) 

foram eliminados do grupo experimental e 7 do grupo de controlo, os 

minação foram os seguintes: doença/saúde, incumprimento de 80% de 

presenças e desistência do programa ao longo do ano. Assim sendo, a nossa 

foi constituída por 80 indivíduos, dos quais 41 pertenciam ao grupo 

Programa  SETE e 39 indivíduos pertenciam ao grupo de controlo 

Amostra

Programa SETE Programa Tradicional

Óbitos
8 Indivíduos

Vimeiro 
18 Indivíduos 

Caldas da 
Rainha 
Indivíduos 

28 semanas de intervenção 
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Vimeiro 
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Rainha 

18 Indivíduos 

ivíduos 39 Indivíduos

 

Iniciamos o estudo com um total de 92 indivíduos distribuídos pelo equitativamente 

grupos experimental e de controlo, no entanto no pós teste apenas foi 

indivíduos, conforme 

 

foram eliminados do grupo experimental e 7 do grupo de controlo, os 

minação foram os seguintes: doença/saúde, incumprimento de 80% de 

Assim sendo, a nossa 

, dos quais 41 pertenciam ao grupo 

íduos pertenciam ao grupo de controlo – 

Programa Tradicional
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20 Indivíduos 
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Indivíduos 

Leiria 
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180 

Nas tabelas e gráficos seguintes poderemos observar a amostra em função do local 

do programa, assim como as variáveis sócio-demográficas e outras informações que 

nos pareceram pertinentes de referir em estudos realizados nesta faixa etária. 

 

2.1. Local do Programa de Actividade Física 

Local do Programa de Actividade Física 

  
Bajouca 

Caldas da 
Rainha 

Vimeiro Óbidos Leiria Total 

  NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 23 56% 18 44% 0 0% 0 0% 0 0% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 0 0% 16 41% 8 21% 15 38% 39 49% 

Total 23 29% 18 23% 16 20% 8 10% 15 19% 80 100% 

 

 
 
Podemos verificar nos gráficos acima, que a amostra se dividiu em dois grupos: o 

experimental, onde aplicamos ao longo da época o Programa SETE e o grupo de controlo, 

onde foram aplicados os outros Programas os quais denominamos de Tradicionais 

conforme já referido anteriormente. 

 

Verificamos que 56% dos indivíduos que participaram no Programa SETE tiveram as suas 

sessões na Bajouca e 44% nas Caldas da Rainha. 

Relativamente aos indivíduos que participaram nas sessões dos programas Tradicionais, 

temos 41% no Vimeiro de Alcobaça, 38% em Leiria e 21% nas freguesias de Óbidos. 

 

56%

44%

0%

41%

0%

21%

0%

38%

Prog. SETE Prog. 
Tradicional

Local do Programa de Actividade Física

Leiria
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Rainha

Bajouca
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2.2 Variáveis Sócio-Demográficas 
 

Idade 

  65/69 anos 70/74 anos Total 

  NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 24 59% 17 41% 41 51% 

Prog. Tradicional 21 54% 18 46% 39 49% 

Total 45 56% 35 44% 80 100% 
 

 

 
 
Quanto à variável Idade, 59% dos inquiridos do Programa SETE tem idades entre os 

65/69 anos e 41% com idades entre os 70/74 anos. Apresentando uma média de 70 +- 

3,4 anos. 

54% dos inquiridos do Programa Tradicional tem idades entre os 65/69 anos e 46% 

idades entre os 70/74 anos. Apresentando uma média de 69,6 +- 4,0 anos. 

 
  

59% 54%

41% 46%

Prog. SETE Prog. 
Tradicional

Idade

70/74 anos

65/69 anos
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Sexo 

  Masculino Feminino Total 

  NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 16 39% 25 61% 41 51% 

Prog. Tradicional 11 28% 28 72% 39 49% 

Total 27 51% 53 100% 80 100% 
 

 

 
 

Em termos de sexo são as mulheres que predominam nos dois programas: 61% no 

Programa SETE e 72% no Programa Tradicional. 

 

Estado Civil 

  Casado Solteiro Viúvo Divorciado Total 

  NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 26 63% 0 
0
% 

11 27% 4 10% 41 51% 

Prog. Tradicional 24 62% 1 3% 12 31% 2 5% 39 49% 

Total 50 63% 1 1% 23 29% 6 8% 80 100% 

 

39% 28%

61% 72%

Prog. SETE Prog. 
Tradicional

Sexo

Feminino

Masculino
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Quanto ao estado civil, os indivíduos dos dois programas são na maioria casados, 

seguindo-se os viúvos. 

 

Habilitações Académicas 

  

Não sabe 
ler 

 e escrever 

Sabe ler 
 e escrever 

1º Ciclo /  
4ª Classe 

2ª Ciclo / 
 6ª Classe 

3º Ciclo /  
Secundário 

Ensino 
Superior 

Total 

  NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 10 24% 6 15% 24 59% 1 2% 0 0% 0 0% 41 51% 

Prog. Tradicional 4 10% 9 23% 19 49% 4 10% 2 5% 1 3% 39 49% 

Total 14 18% 15 19% 43 54% 5 6% 2 3% 1 1% 80 100% 

 

 
 

No que concerne às habilitações académicas, 59% dos indivíduos do Programa SETE têm o 

1ºciclo/4ªclasse, 24% não sabe ler e escrever e 15% sabe ler e escrever. Os indivíduos do 
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0% 3%

27% 31%
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Superior
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Secundário
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4ª Classe
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e escrever
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Programa Tradicional apresentam maior variedade de habilitações académicas: 49% tem o 

1ºciclo/4ªclasse, 23% sabe ler, 10% tem o 2ºciclo/6ªclasse e 10% não sabe ler nem escrever. 

 

Profissão antiga 

  

Sector 
primário 

Sector 
secundário 

Sector 
terciário 

Doméstico Outros Total 

  NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 5 12% 9 22% 10 24% 15 37% 2 5% 41 51% 

Prog. Tradicional 4 10% 9 23% 11 28% 15 38% 0 0% 39 49% 

Total 9 11% 18 23% 21 26% 30 38% 2 3% 80 100% 

 

 
 

Considerando que esta faixa etária se encontra reformada, fomos auscultar as suas 

antigas profissões e verificamos que tanto no Programa SETE como no Programa 

Tradicional existe uma acentuada percentagem de pessoas que foram domésticas 37% e 

38% respectivamente, o que faz sentido considerando que a amostra apresenta muitos 

mais indivíduos do sexo feminino. Em ambos os grupos o sector de trabalho 

predominantes são o terciário e o secundário, relativamente à antiga profissão podemos 

referir que não existem grandes diferenças nos dois grupos que constituem a amostra. 
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185 

 

Com quem vive? 

  
Conjugu Filhos Familiares Sozinho Instituição Total 

  NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 24 59% 2 5% 2 5% 13 32% 0 0% 41 51% 

Prog. Tradicional 22 56% 0 0% 5 13% 10 26% 2 5% 39 49% 

Total 46 58% 2 3% 7 9% 23 29% 2 3% 80 100% 

 

 
 
Pelo que já pudemos observar no estado civil os indivíduos em estudo são na sua 

maioria casados, sendo portanto esperado que a maioria viva com o conjugue (59% 

no SETE e 56% no Tradicional), existindo também uma percentagem razoável que 

vive sozinho (32% Programa SETE e 26% no Programa Tradicional). 

 

Para finalizar a caracterização da amostra apresentamos o quadro 12. 

 

Quadro 12: Médias da idade, massa corporal e índice de massa corporal (IMC) 

Variáveis Grupo de estudo N Média Desvio Padrão 

Idade  
SETE 41 70 3,4 

Tradicional 39 69,6 4,0 

Massa corporal 
SETE 41 69,6 10,3 

Tradicional 39 70,0 10,7 

Índice de Massa Corporal 
(IMC) 

SETE 41 28,12 - 

Tradicional 39 28,92 - 
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3. Instrumentos 

 

No nosso estudo utilizamos os seguintes instrumentos quantitativos:  

• Bateria de Testes da Aptidão Física Funcional para Idosos - Sénior Fitness Test 

(SFT) de Rikie Jones (1999), validada para a população portuguesa por 

Baptista e Sardinha (2005); 

• Questionário de Caracterização Sócio-Demográfico da amostra, adaptado de 

Varregoso (2004);  

• Questionário de Qualidade de Vida relacionado à saúde - MOS SF36, versão 2 

Medical Outcomes Study, Short Form 36, Health Survery, validado para a 

população portuguesa por Ferreira (2000);  

• Questionário de Satisfação com o Programa de Actividade Física (SPAF), 

construído e validado neste estudo; 

 

Utilizamos ainda um instrumento qualitativo:  

• Grupo de Debate. 

 

 

3.1. Bateria de Testes da Aptidão Física Funcional para Idosos - Sénior Fitness Test 

Definimos utilizar como instrumento para avaliar a aptidão física funcional dos 

indivíduos idosos a bateria Sénior Fitness Test. Os testes foram desenvolvidos e 

normalizados como parte do LifeSpan Project realizado na Califórnia State 

University, pelas autoras Jones e Rikli em 1999. Este processo foi possível em 

grande parte, graças ao financiamento e apoio de PacifiCare/Segure Horizons, 

grande organização de manutenção da saúde com sede em Santa Ana, Califórnia. O 

projecto de duas fases, com a duração de aproximadamente seis anos (de 1994 a 

2000), consistiu no desenvolvimento e na validação dos itens do teste para o Teste 

de Aptidão Física para Idoso e na análise dos resultados obtidos em um estudo de 

âmbito nacional para estabelecer os padrões normativos de desempenho para 

idosos. Inicialmente o projecto era chamado de LifeSpan Assessments ou Fullerton 

Funcional Fitness Test (Jones & Rikli, 2008). 
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Esta bateria contempla a avaliação de seis parâmetros físicos relacionados com a 

aptidão física funcional dos indivíduos idosos: força dos membros inferiores e 

superiores, flexibilidade dos membros superiores e inferiores, agilidade e equilíbrio 

dinâmico, resistência aeróbia; permite-nos ainda avaliar através do peso e da altura 

o Índice de massa corporal, num total de sete itens.  

 

Quadro 13: Parâmetros avaliados pela Bateria de Testes da Aptidão Física Funcional para Idosos 

Parâmetros avaliados Testes Descrição  

 
Força dos Membros 

Inferiores 
 

Levantar e sentar na cadeira Nº de levantamentos atingidos em 30´´ 

Força dos Membros 
Superiores 

Flexão do Antebraço Nº de flexões do braço atingidas em 30´´ 

Flexibilidade Membro 
Inferior 

Sentado e alcança 
Distância atingida com as mãos 
sobrepostas na direcção do pé com MI 
em extensão 

Flexibilidade Membro 
Superior 

Alcança atrás das costas 
Distância que as mãos podem atingir 
atrás das costas 

Agilidade/Equilíbrio 
dinâmico 

Sentado, levanta caminha 
2,44m e voltar a sentar 

Tempo necessário para levantar de uma 
cadeira, caminhar 2,44m e retomar a 
cadeira 

Resistência aeróbia 
Andar 6´ 

Ou 
2´de step no próprio lugar 

Nº de metros andados em 6´  
Ou 
Nº de steps completos em 2´ 

 
Composição Corporal 

 
IMC 

Valor do peso (Kg) sobre a altura(m) ao 
quadrado (kg/m2) 

 

Esta bateria apresenta muitas qualidades, uma vez que é muito completa; pode 

realizar-se em pessoas de diferentes idades entre os 60 e 94 anos, dando-nos os 

níveis de aptidão física funcional; é de fácil aplicação, tanto quanto ao material que é 

necessário para a sua implementação, como quanto ao local/espaço onde se pode 

realizar, ou seja, pode ser fora do laboratório; os valores de referência expressados 

em percentis para cada um dos testes (obtidos num estudo realizado com 7000 

pessoas) que nos permite comparar os resultados com as pessoas da mesma idade e 

sexo. 
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Todas estes aspectos permitem utilizar esta bateria tanto no âmbito da investigação 

como na prática dos programas. E neste sentido a SFT não só foi utilizada como 

instrumento, como faz parte do Programa SETE com vista à elaboração e avaliação 

do mesmo, à educação e estabelecimento de metas, bem como à motivação dos 

próprios participantes. 

 

A descrição pormenorizada do protocolo de aplicação e respectivos testes encontra-

se no anexo I. Os dados brutos dos testes são transformados consoante o sexo e a 

idade dos indivíduos em percentis (5 a 95), que se sua vez também organizam de 

acordo com os padrões normativos, ou seja, padrão abaixo (abaixo do percentil 25), 

padrão normal (entre o percentil 25 e 75 inclusive) e padrão acima da média (acima 

do percentil 75. 

 

Uma vez que o seu protocolo está muito bem definido, a sua validade e fiabilidade 

(Rikli & Jones, 2008: 51) estão testadas de acordo com os padrões de aceitabilidade 

científica. Esta bateria foi validada para a população portuguesa por Batista e 

Sardinha (2005). 

 

Quadro 14: Valores de fiabilidade 

Item do Teste 
Todos os 

participantes 
Homens Mulheres 

        r          (IC)           n        r           (IC)          n     r          (IC)            n 
Levantar cadeira 0,89 (0,79-0,93)  76 0,86 (0,77-0,90)  34 0,92 (0,87-0,95)  42 
Flexão do braço 0,81 (0,72-0,88)  78 0,81 (0,66-0,90)  36 0,80 (0,67-0,89)  42 
Caminhada de 6 
minutos 

0,94 (0,90-0,96)  66 0,97 (0,92-0,99)  23 0,91 (0,84-0,95)   43 

Marcha estacionaria 
de 2 minutos 

0,90 (0,84-0,93)  78 0,90 (0,80-0,95)  36 0,89 (0,83-0,94)  42 

Sentar e alcançar os 
pés 

0,95 (0,92-0,97)  76 0,92 (0,85-0,96)  34 0,96 (0,93-0,98)  42 

Alcançar as Costas 0,96 (0,94-0,98)  77 0,96 (0,93-0,98)  35 0,92 (0,86-0,96) 42 
Levantar e Caminhar 0,95 (0,92-0,97)  76 0,98 (0,96-0,99)  34 0,90 (0,83-0,95)  42 

 

Fonte : Rikli & Jones, 2008: 51 

 

Utilizamos para obter a % massa gorda e a massa muscular a balança modelo Tanita. 
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3.2. Questionário de Caracterização Sócio-Demográfico da Amostra  

 

Este questionário foi adaptado de Varregoso (2004) e antecedia o questionário MOS 

SF 36. Era constituído por 8 questões, que nos permitiram proceder à caracterização 

geral da amostra, relativamente ao sexo, idade, estado civil, habilitações 

académicas, reformado e a sua antiga profissão, com quem vivia e ainda o local do 

projecto/programa de actividade física (anexo II). 

 

3.3. Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde - MOS SF36 

Para realizarmos a avaliação da qualidade de vida utilizamos o Questionário MOS 

SF36, versão 2 Medical Outcomes Study, Short Form 36, Health Survey, esta escala 

foi desenvolvida por Ware e Sherbourn em 1992, a fim de desenvolverem um 

instrumento prático de medição baseado na avaliação dos resultados da saúde 

através da percepção dos próprios indivíduos. Inicialmente era uma escala muito 

extensa Internatinal Quality if Life Assessment – IQOLA – Project MOS – Medical 

Outcomes Study, a partir dela foi desenvolvida uma versão SF 36 - Short Form  

Health Survey, que avalia globalmente oito dimensões do bem-estar. Considera-se 

uma medida genérica de avaliação, […] uma vez que se destina a medir conceitos 

básicos de saúde que representam valores humanos básicos relevantes à 

funcionalidade e ao bem-estar de cada indivíduo (Ferreira, 2000a: 57). O instrumento 

foi validado para a população portuguesa por Ferreira (2000a e 2000b), tendo sido 

já utilizado em diversos estudos com a população idosa. Conforme já referimos 

anteriormente este questionário/escala é formado por 36 itens que constituem oito 

dimensões que se organizam em duas componentes a física e a mental. Com vista a 

avaliar a perspectiva do inquirido com base na forma como afectam a sua 

funcionalidade ou o seu bem-estar e satisfazem as suas expectativas e necessidades 

Ferreira (2000a: 56), ou seja permite medir o nível global da qualidade de vida 

relacionado a percepção do seu estado de saúde, tanto os aspectos positivos como 

os negativos, foi com este intuito que escolhemos este instrumento (anexo II). 

As oito dimensões que constituem este questionário são: Função Física; Desempenho 

Físico; Dor Física; Saúde Geral; Vitalidade; Função Social; Desempenho Emocional e 

Saúde Mental como podemos observar seguidamente. 
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Quadro 15 : Conteúdos abreviados dos itens das escalas do SF-36 

Dimensão Item  Conteúdo Abreviado 

FF – Função Física 

3a Actividades violentas (correr, levantar pesos, participar em 

desportos extenuantes) 

3b Actividades moderadas (deslocar uma mesa ou aspirar a casa) 

3c Levantar ou pegar  nas compras da mercearia 

3d Subir vários lanços de escada 

3e Subir um lanço de escadas 

3f Inclinar-se, ajoelhar-se ou baixar-se  

3g Andar mais de 1 Km 

3h Andar vários quarteirões ou grupos de casas 

3i Andar um quarteirão ou grupo de casas 

3j Tomar banho ou vestir-se sozinho/a 

DF – Desempenho 

Físico 

4a Diminuiu o tempo gasto a trabalhar ou em outras actividades 

4b Fez menos do que queria 

4c Limitado/a no tipo de trabalho ou em outras actividades 

4d Dificuldade em executar o trabalho ou outras actividades 

DC – Dor Física 
7 Intensidade das dores 

8 Interferência da dor no trabalho normal 

SG – Saúde Geral 

1 A saúde é: óptima, muito boa, boa, razoável, fraca 

11a Parece que adoeço mais facilmente do que os outros 

11b Sou tão saudável como qualquer outra pessoa 

11c Estou convencido que a minha saúde vai piorar 

11d A minha saúde é óptima 

VT - Vitalidade 

9a Cheio/a de vitalidade 

9e Com muita energia 

9g Sentiu-se estafado/a 

9i Sentiu-se cansado/a 

FS – Função Social 

6 Interferência dos problemas de saúde nas actividades sociais 

10 Nº de casos em que a saúde física interferiu nas actividades 

sociais 

DE – Desempenho 

Emocional 

5a Diminuição do tempo gasto a trabalho ou noutras actividades 

5b Fez menos do que queria 

5c Não trabalhou tão cuidadosamente como era costume 

SM – Saúde 

Mental 

9b Sentiu-se muito nervoso/a 

9c Sentiu-se tão deprimido/a que nada o/a animava 

9d Sentiu-se calmo/a e tranquilo 

9f Sentiu-se triste e em baixo 

9h Sentiu-se feliz 

MS – Mudança de 

Saúde 

2 Saúde actual comparada com o que acontecia à um ano. 

 
Fonte: Ferreira (2000 a: 58) 
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Os valores obtidos pelas respostas dos inquiridos não apresentam uma pontuação 

directa, assim sendo de acordo com o autor supra citado: 1º Introduzir os Dados; 2º 

Transformar os Valores; 3º Tratar os Dados; 4º Calcular as Escalas; 5º Verificar a 

informação, ou seja, os dados têm de ser transformados através de um sistema de 

codificação, explicado na tabela seguinte. 

Quadro 16: Informação do sistema de pontuação  

 
 

Fonte: Ferreira (2000 a: 59) 

 

Após a soma dos itens de cada escala (dimensão), os valores obtidos em cada escala 

foram transformados numa escala de 0 a 100, através da fórmula seguinte: 

Escala Transformada = SOMA –( MIN / MAX – MIN) * 100 
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A SOMA indica o valor da soma dos itens desse escala depois de recodificadas (se 

necessário) e MIN e MAX, respectivamente, os valores mínimo e máximo 

correspondentes a essa SOMA e apresentados nas colunas 5 e 6 da tabela. O valor 

obtido corresponde à percentagem total pontuação possível Ferreira (2000a: 60). 

 
Os valores de fiabilidade para as várias dimensões da versão Portuguesa do MOS SF 

36 estão apresentados no quadro que se segue. Todos os estimadores excedem os 

padrões aceitáveis usados. Para cada escala, a mediana dos coeficientes de fiabilidade 

igual ou excede 0,80, com excepção da função social (a média para esta escala com 

dois itens é de 0,76). A validade desta escala foi também comprovada pelo autor. 

 

Quadro 17: Estimadores de fiabilidade para as dimensões 

Dimensão Alfa Cronbach  Teste-reteste Divisão em metade 

FF 0,8731 0,676 0,6881 

DF 0,7511 0,786 0,6944 

DC 0,8441 0,452 0,8441 

SG 0,8745 0,781 0,4501 

VT 0,8264 0,722 0,7664 

FS 0,6031 0,557 0,6031 

DE 0,7104 0,481 0,7543 

SM 0,6446 0,779 0,4468 
Fonte: Ferreira (2000 b: 122) 

 

3.4. Questionário de Satisfação com o Programa de Actividade Física (SPAF) 

 

Não dispondo à partida de um questionário para o nosso estudo, e dadas as 

características da investigação, tornou-se necessário e indispensável a estruturação 

de um instrumento para a recolha de dados de forma precisa. A construção de um 

instrumento para avaliar a satisfação dos idosos relativamente ao programa de 

actividade física, constitui uma contribuição importante para a área da actividade 

física para idosos e principalmente para que se possam melhorar as práticas dos 

técnicos através das opiniões dos participantes nos programas. O processo de 

construção de um instrumento assume uma grande importância e deve realizar-se 

com muito rigor (Martinez-Arias, 2005; Ruiz, 2007) de modo a que se consiga 

conferir objectividade às apreciações realizadas, e reunir evidências suficientes que 

garantam a qualidade do instrumento.  
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No caso dos aspectos relacionados com a satisfação dos idosos para com os 

programas de actividade física, pareceu-nos necessário incluir aspectos relacionados 

com as componentes estruturais da aula e por outro lado a percepção dos idosos 

face ao contributo do programa para o seu bem-estar, optimismo e realização de 

tarefas do dia-a-dia. 

O desenho de um instrumento de medida e todo o processo de validação com 

objectividade, validez e fiabilidade são essenciais para dar garantia de qualidade. 

Segundo Martínez-Arias (2005: 333) la validación de los teste es un proceso de 

acumulación de pruebas y evidencias que soporten dichos usos e inferencias. Neste 

ponto iremos descrever todas as fases realizados para a validação do Questionário 

SPAF (Satisfação com o Programa de Actividade Física): 

• Construir o instrumento preliminar para avaliar a satisfação dos idosos com o 

Programa de Actividade Física; 

• Validar o instrumento na sua estrutura e conteúdo com um grupo de 

especialistas; 

• Reformular o instrumento segundo as opiniões dos especialistas; 

• Aplicar o instrumento a uma amostra piloto; 

• Estabelecer indicadores de fiabilidade. 

 

3.4.1. Construir o Instrumento Preliminar 

O questionário é uma técnica, que permite obter informação junto dos indivíduos 

em estudo, sobre um determinado assunto, que depois de ser analisado, permitirá o 

estabelecimento da relação entre as diversas variáveis. Esta técnica permite-nos 

também, recolher maior número de informações num período mais curto de tempo.  

 

Nesta fase é necessário começar por definir os objectivos respondendo a três 

questões: qual a variável que pretendemos avaliar, qual a população-alvo a que se 

destina e qual a utilidade dos resultados obtidos através do mesmo. Este 

questionário pretende medir a percepção da satisfação face ao programa de 

actividade física, destina-se aos idosos participantes de um programa de actividade 

física e tem uma função diagnóstica na medida em que queremos identificar pontos 

fortes e pontos fracos do programa. 
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Da revisão da literatura e da informação obtida junto de outros técnicos que 

trabalham na área de AFI através do estudo de Comprido Afonso (2007), 

recolhemos os temas estruturantes que nos ajudaram na elaboração dos itens 

questionário. Este questionário foi formado por 45 itens que constituem três 

dimensões duas gerais aplicáveis a todos os programas e uma específica para avaliar 

o nosso Programa SETE. Nas tabelas seguintes podemos observar a sua distribuição. 

  

Quadro 18 – Peso das Dimensões do Questionário SPAF 

Dimensões Peso no 
instrumento 

% Peso no 
instrumento 

1 - Benefícios percepcionados com a participação no 
programa de actividade física 

17 40,5% 

2 - Satisfação com a participação no programa de 
actividade física 

15 35,7% 

3 - Programa SETE 10 23,8% 

 

Considerando que as dimensões têm pesos diferentes, uma vez que o número de 

perguntas é diferente em cada uma delas, gostaríamos ainda de referir que o nível 

de satisfação global é apenas indicado pelas dimensões 1 e 2. Na dimensão 2, os três 

últimos itens não contam para essa média, uma vez que não são respondidos na 

mesma escala, mas do formato falaremos mais à frente. 

 

Para a redacção dos itens tivemos em conta as recomendações de Navas (2002): 

escrever de forma clara, simples e precisa; construir frases gramaticais correctas e 

vocabulário apropriado; expressar uma única ideia por cada item, construindo-se o 

questionário preliminar. 
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Relativamente ao formato, para este instrumento consideramos a utilização de itens 

de resposta fechada, especificamente escalas de valores, como são as escalas de 

Likert, onde os indivíduos têm de se posicionar a respeito da sua ideia, para isso 

deve examinar as su opinião sentimentos e comportamentos e situá-los na categoria 

que lhe parece mais apropriada. Segundo Navas (2002: 109) conjunto o lista de 

términos, frases o afirmaciones relativas a un objeto en los que la tarea del sujeto se 

reduce a marcar com una cruz (x) los elementos de la lista que en su opinión sean 

aplicables al objeto que se está valorando. A escala do tipo likert é fácil de aplicar e 

permite-nos uma rápida recolha de informação. Normalmente estas escalas 

apresentam 5 categorias de resposta, o que faz muitas vezes com que o indivíduo 

situe a sua resposta no meio, pelo que optámos por apresentar apenas 4 categorias. 

Na dimensão 1 as categorias de resposta são as seguintes: Nada, Pouco, 

Satisfatoriamente e Muito. Nas dimensões 2 e 3 as categorias de resposta são: Nada 

satisfeito, Pouco satisfeito, Suficientemente satisfeito e Muito satisfeito. 

 

Pensamos que estas 4 categorias tornam o instrumento mais eficaz uma vez que em 

todas as populações alvo, mas em especial nesta faixa etária é necessário ter em 

atenção o factor cansaço ou desmotivação para dar as respostas, neste sentido uma 

avaliação deste tipo deve durar no máximo entre 15 a 20 minutos. 

 

 

3.4.2. Validação do instrumento com um grupo de especialistas 

Seguidamente foi sujeito à apreciação de cinco especialistas em diferentes áreas: 

três da Ciências do Desporto e Educação Física, um de gerontologia e um de Ciências 

Sociais/História. Para a realização desta apreciação/validação, construí-se para o 

efeito uma tabela (anexo III) onde foi registada a pontuação atribuída à adequação 

do conteúdo de cada pergunta.  
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Gráfico 6: Análise da coerência das dimensões do instrumento 

 

Foram tidas em conta as sugestões dos vários especialistas para as respectivas 

correcções, no entanto todas as perguntas, à excepção de uma, foram mantidas, 

tendo sido modificadas e por vezes alterada a ordem das mesmas. Obtivemos assim 

à versão definitiva do questionário constituída por quatro partes (anexo IV). 

 

Quadro 19: Estrutura final do questionário SPAF 

Dimensão Item  Conteúdo Abreviado 
Dados pessoais 1.1 

1.2 
1.3 

Nome 
Idade  
Sexo: Masculino         Feminino 

Dimensão 1 
Benefícios 

percepcionados 
com a participação no 

programa de 
actividade física 

1a A melhoria do seu estado de saúde 
1b Reforçar as suas qualidades 
1c Se relacionar socialmente 
1d Realizar as tarefas do dia-a-dia com menos esforço 
1e Se sentir mais tranquila/a 
1f Se sentir mais satisfeito/a consigo mesmo/a 
1g Melhorar a sua condição física 
1h Viver a vida de uma forma mais positiva 
1i Se sentir mais activo/a 
1j Se sentir mais atractivo/a 
1k Se divertir/distrair mais 
1l Se sentir mais capaz das actividades quotidianas 
1m Ter menos dores 
1n Sentir mais bem-estar 
1o Sentir ansiedades/emoções 
1p Sentir mais eficaz a ultrapassar/resolver problemas 
1q Ser mais optimista 

94,1%
97,1% 97,5%
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Dimensão 2 
Quanto à sua 

participação no 
programa de 

actividade física sente-
se satisfeito 

relativamente: 

2a Às músicas utilizadas 

2b Às actividades/exercícios propostos 

2c Aos materiais utilizados 

2d Ao local/espaço de aula 

2e À duração das aulas 

2f À organização/ estrutura da aula 

2g Aos exercícios em grupo 

2h Aos exercícios em pares 

2i Aos exercícios individuais 

2j Aos testes de aptidão física 

2k À atitude do professor 

2l À forma como o professor explica e demonstra as 
actividades 

2m Ao acompanhamento do professor durante os exercícios  

2n À relação do professor com o grupo 

2o À relação do professor consigo 

2p Considera a duração/tempo adequada 

2q Caso tenha respondido Não, indique qual a razão: o tempo 
é Curto Ou Longo 

2r Estaria interessado em continuar inscrito no programa no 
próximo ano 

Dimensão 3 
Quanto Programa 

SETE, sente-se 
satisfeito 

relativamente: 

3a Ao momento do encontro (reflexão/partilha) realizado no 
inicio da aula 

3b Aos exercícios de equilíbrio e coordenação a pares 

3c Ao momento da dança 

3d Aos exercícios em pequeno grupo de força e flexibilidade 

3e Aos jogos 

3f Ao arrefecimento/relaxamento 

3g À forma como é realizada a despedida 

3h Às sua participação 

3i Às actividades de ar livre 

3j À aula avós e netos 
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3.4.3. Aplicação do Instrumento a uma Amostra Piloto  

A aplicação do questionário a uma amostra piloto, foi realizada durante o primeiro 

semestre da época 2008/2009 e constituiu uma fase relevante deste processo, uma 

vez que nos permitiu analisar a fiabilidade e a colocar em prática o instrumento 

desenvolvido em todo este processo. Neste sentido foi aplicado directamente a 25 

idosos praticantes de actividade física das turmas da Bajouca mas que não faziam 

parte da amostra, sabemos que o número de indivíduos é um pouco insuficiente 

mas foi a amostra possível em virtude, de não termos um universo muito vasto. 

 

A análise da fiabilidade que apresentamos através do alfa de Cronbach, aplicado à 

totalidade dos itens do instrumento desenhado e a cada uma das suas dimensões. 

Apresentou um valor de 0,840 para um total de 38 itens . 

 

Quadro 20: Alfa de Cronbach do questionário 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
baseada nos elementos tipificados 

Nº total de itens 

0,840 0,836 38 

 

Para melhor interpretarmos os resultados de alfa consideramos os intervalos 

propostos por Ruiz (2007) para o coeficiente de fiabilidade: 0,81 a 1,00 muito alta; 

0,61 a 0,80 alta; 0,40 a 0,60 moderada; 0,21 a 0,40 baixa e 0,01 a 0,20 muito baixa. 

Podemos então afirmar que consistência interna do nosso instrumento é muito alta. 

 

3.4.3.1. Análise da Fiabilidade para as Dimensões do Instrumento 

Também se calculou o alfa para cada dimensão com o objectivo de analisar a 

consistência interna, que nos permite analisar os pontos fortes e os pontos fracos 

dos itens relacionados com as dimensões que constituem este instrumento. 

Quadro 21: Análise da fiabilidade 

Dimensão Nº itens Alfa itens Alfa de Cronbach 

Dimensão 1  17 0,861 0,852 

Dimensão 2 15 0,727 0,689 

Dimensão 3  10 0,620 0,590 
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3.5. Grupo de Debate  

O grupo de debate também denominado de focus grupo é uma técnica de 

investigação mais utilizada na pesquisa social qualitativa e embora a nossa 

investigação seja de âmbito quantitativo pareceu-nos importante complementá-la 

com uma análise qualitativa, através deste instrumento. Citados por Neto, Moreira 

& Sucena (2002: 4), segundo Rodrigues (1988), Grupo Focal (GF), é uma forma rápida e 

fácil de pôr-se em contacto com a população que se deseja investigar; pode definir-se  

como um grupo reduzido de pessoas reunidas que possuem determinadas 

características e que realizam uma discussão informal focalizada num determinado 

assunto com vista à produção de dados  qualitativos. Ou seja, segundo os autores 

supra citados (2002: 5) o grupo focal é […] uma técnica de pesquisa no qual o 

pesquisador reúne, num mesmo local e durante um certo período de tempo, uma 

determinada quantidade de pessoas que fazem parte do público-alvo das suas 

investigações, tendo como objectivo, a partir do diálogo e do debate com e entre eles, 

informações acerca de um de um tema específico.  

 

De acordo com a última definição, realizamos uma reunião, com os seguintes 

objectivos: 

• Contribuir para a melhoria do trabalho na área da Actividade Física para 

Idosos 

• Avaliar a satisfação com o tipo de aulas realizadas/leccionadas até ao 

momento 

• Perceber os efeitos da actividade física na vida dos seniores  

 

Esta foi realizada durante aproximadamente 2h, nas Caldas da Rainha (local central 

em termos geográficos para todos os indivíduos dos vários programas) numa sala 

da cedida pela Associação Nacional de Animação e Educação, (associação parceira 

nesta investigação). 

 

 Os indivíduos presentes foram: na Equipa de trabalho – 1 Mediador/neste caso o 

investigador e técnico do Programa SETE, 1 indivíduo de apoio ao mediador 

controlador dos tempos, 2 Relatores/observadores e 1 Técnico audiovisual da Escola 
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Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria; os 

Participantes – 3 idosos participantes no Programa SETE em Caldas da Rainha, 2 

idosos participantes no Programa SETE na Bajouca e a respectiva técnica; 3 idosos 

participantes no Programa Dar Mais Vida aos Anos em Óbidos com o respectivo 

técnico; 2 idosos participantes no Projecto Desporto Sénior do Vimeiro de Alcobaça 

com o respectivo técnico; e 2 idosos participantes no Programa Viver Activo de Leiria 

e uma técnica do mesmo. Num total de 17 participantes, 2 técnicas e 5 idosos do 

Programa SETE (grupo experimental) e 3 técnicos e 7 idosos dos outros programas 

de actividade física (programa Tradicional - grupo de controlo). 

  

O guião de planeamento/protocolo do grupo de debate (anexo V), bem como os 

relatórios dos dois relatores/observadores (anexo VI). 

 

Foi realizada uma gravação vídeo integral da sessão com a autorização dos 

intervenientes e transcrita a fita para melhor trabalhar as 

informações/discussões/opiniões que derivaram da orientação das três 

questões/dimensões de orientação do grupo. 

 

A principal característica desta técnica de investigação é o facto de trabalhar com a 

reflexão dos próprios participantes no estudo, através da sua fala, permitindo que 

este apresentam as suas ideias, conceitos e concepções sobre determinado tema. a 

investigação qualitativa permite-nos produzir dados descritivos das próprias 

palavras das pessoas - faladas, escritdas ou de um comportamento observável. 
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3.6. Procedimentos de Recolha e Tratamento dos Dados  

Nesta investigação tivemos três momentos de recolha de dados. Um primeiro 

momento no início da época – onde foi realizado o questionário de caracterização 

sócio-demográfica e o MOS SF36 de Saúde e Qualidade de Vida, bem como assinado 

o termo de autorização para utilização dos dados recolhidos, fotografias e filmes 

(anexo VIII) ao longo do estudo, foi também realizada a bateria de testes SFT, para a 

avaliação da aptidão física funcional dos idosos - Momento do Pré-teste. Um 

segundo momento quase no final da época, onde foi realizado o grupo de debate. E 

por último o terceiro momento onde foi realizada novamente a bateria SFT, o 

questionário MOS SF36 e o questionário SPAF - Momento do Pós-teste. 

 

Utilizámos para o tratamento de dados o programa estatístico Statistical Package 

for the Social Sciences (S.P.S.S) versão 17, para além da análise descritiva foi 

também realizada a análise inferencial recorrendo à estatística paramétrica e não-

paramétrica, situando o nível de significância a 0,05. Utilizamos também para a 

elaboração dos gráficos o programa Microsoft Office Excel 2007. 

 

 

4. Programa SETE 

Este ponto prende-se com a explicação e descrição do processo de construção do 

programa de actividade física específico do nosso estudo, direccionado a idosos 

entre os 65 e 74 anos de idade, que não apresentem alterações motoras e/ou 

cognitivas significativas, com vista a melhorar a aptidão física e a qualidade de vida. 

Iniciamos pela apresentação e enquadramento do Programa, depois, seguem-se os 

objectivos, os princípios pedagógicos e didáctico-metodológicos, finalizando com os 

aspectos relativos à organização e implementação do Programa. 
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4.1. Apresentação e Enquadramento 

Para divulgação e apresentações oficiais do Programa foi escolhida a sigla “SETE” e 

criada a imagem ou logótipo acima apresentado, que traduz o seu nome e visão. 

Comecemos por perceber o que dá origem ao seu nome, o qual é traduzido na sigla 

“SETE” que significa: S – Satisfação, E – Envelhecer, T – Treinando, E - Entusiasmo. 

Isto é, nestas quatro palavras procura espelhar-se o que é a visão do Programa: é 

possível envelhecer com satisfação sendo que, para tal, a actividade física é um 

meio indispensável que deve ser realizado com dedicação e entusiasmo. Assim, as 

quatro letras da sigla induzem que se trabalha para permitir ao idoso adquirir uma 

atitude positiva face ao seu envelhecimento, sentindo-se satisfeito com a sua 

própria vida. Estes são aspectos enfatizados ao frequentar o Programa, no qual o 

idoso vivencia aspectos sócio-afetivos, emocionais e psicológicos, aprendendo a 

encarar a velhice como uma fase natural e válida da vida. Pretende-se que o idoso 

treine com entusiasmo, acreditando que assim melhora a sua aptidão física, factor 

vital para um envelhecimento bem sucedido. Por outro lado, o nome do Programa 

significa que se apresentam e veiculam perante o idoso SETE motivos para a prática 

de actividade física e SETE conselhos para ser feliz. Por último, o Programa 

consubstancia-se numa estrutura de aula composta específica e intencionalmente 

em SETE partes.  

 

O Programa SETE de Actividade Física para Idosos (AFI) é uma ferramenta que 

permite operacionalizar uma resposta válida de intervenção, no sentido em que é 

construído criteriosamente e com o propósito explícito de promover e enraizar 

hábitos de actividade física regular nos indivíduos com 65 e mais anos de idade, ao 

mesmo tempo que valoriza grandemente o bem-estar social e psicológico. Pretende 

com isto desenvolver a aptidão física e as competências de desenvolvimento 

pessoal e social, melhorando a qualidade de vida dos participantes.  
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Com base na nossa experiência profissional com idosos, num estudo de terreno 

efectuado em Portugal, que evidenciou lacunas preocupantes nas formas de intervir 

em AFI (Comprido Afonso, 2007) e na revisão da literatura, pareceu extremamente 

oportuno e necessário desenvolver mais estudos, que permitissem melhorar a 

realidade encontrada. Desta forma, consideramos que se justificava a concepção de 

um programa que cumprisse determinados requisitos metodológicos, que 

garantissem uma maior qualidade pedagógica, por um lado, bem como maior 

adequação às necessidades dos idosos, pelo que nos preocupamos em construir 

uma proposta credível de modelo de intervenção sustentado e eficaz.  

 

Este consolida-se num esquema de aula pré-determinado, o qual, no entanto, 

assenta num critério de flexibilidade que garante a qualidade deste novo modelo de 

intervenção. Que flexibilidade? O programa está construído de forma a ser, flexível 

e adaptável em função de: a) cada classe: características, potencialidades, 

necessidades, limitações, interesses e motivações do grupo em causa; b) dos 

indivíduos: os mesmos aspectos, tanto quanto possível, em função de cada pessoa 

(personalização); c) particularidades de alguns elementos do grupo (doenças, 

deficiências ou outros congéneres; d) momento em que é feita a sessão: o dia, o 

local e o contexto - motivos (externos, pontuais, imprevisíveis, etc.) que ocorram e 

interfiram na forma de estar dos idosos (ou, até mesmo, do instrutor/a); e) 

diferenciação dos Instrutores/Técnicos que orientam cada classe/grupo. Cada 

pessoa é singular e os vários profissionais têm estilos próprios de ser e de intervir, 

logo, formas individualizadas de se relacionarem e de actuarem numa aula. Este 

modelo, ao normalizar a forma de intervir, uma vez que se consubstancia num 

esquema pré-determinado e no conceito de cada uma das partes do esquema (aula) 

permite, simultaneamente, alguma liberdade e estilos pessoais.  

 

A defesa da adopção deste modelo de intervenção centrado num esquema pré-

determinado, baseia-se em orientações (de acordo com a literatura) que passamos 

a desenvolver, as primeiras de natureza humanista e inclusiva, as segundas de 

natureza prática organizativa e as últimas de carácter técnico-científico.  
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A – Orientações de natureza humanista e inclusiva, que valorizam o 

desenvolvimento da pessoa enquanto tal, sendo esta o centro do processo. 

Permitem ter na mesma aula pessoas com possibilidades e dificuldades 

diferenciadas. Quer isto dizer que o programa se destina a pessoas que tenham 

independência e autonomia, podendo apresentar ligeiras limitações físicas (coxear, 

limitações na utilização de um dos membros, etc.), pessoas sem alterações 

cognitivas ou alterações de grau leve, pessoas com limitações ligeiras na visão ou 

audição. Estes princípios de intervenção permitem ao técnico estar atento às 

especificidades individuais e incluir em todos os momentos de aula, todos os idosos. 

 

B - Orientações de natureza prática e organizativa, que permitem ao 

técnico/professor rentabilizar todo o trabalho de planeamento, por um lado, mas 

essencialmente, simplificar as aulas ou sessões por forma a estar disponível para os 

aspectos imprevistos e para os aspectos que consideramos mais importantes da 

sessão, os quais se prendem com a relação com os idosos e o envolvimento 

interpessoal.  

  

C – Orientações de natureza técnico-científica, que pretendem facilitar a aplicação 

adaptada das recomendações e directrizes internacionais para o trabalho em 

actividade física para idosos; o que pressupõe iniciar o programa com conhecimento 

do processo de envelhecimento, das características dos indivíduos desta faixa etária 

e do grupo de idosos da turma. 

 

Estes princípios permitem que diferentes técnicos apliquem o modelo, adaptem as 

suas estratégias e o seu estilo pessoal nas diferentes partes, mantendo a coerência 

pedagógica da aula e do Programa. 

 

As recomendações deste modelo de intervenção surgem no sentido de trabalhar a 

motricidade do idoso e mobilizar o seu desenvolvimento pessoal e social, numa 

lógica agradável para este, que permitam uma melhor organização do trabalho 

desenvolvido. É obvio que um esquema de aula não garante, por si só, a qualidade 

da aula mas o modelo que preconizámos consegue reunir um conjunto de critérios, 
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características e condições favoráveis à qualidade e eficácia. O esquema de aula pré-

definido (padronizado), as intenções (foco), a duração (tempo), a lógica de 

sequência (das tarefas), o conceito (propósito de cada parte de aula) e o uso de 

CD(s) com músicas especificamente associadas às várias partes da aula, permitem 

uma maximização do tempo de prática efectiva, uma vez que tanto o professor 

como os alunos, através da mudança do tipo/estilo de música, conseguem ter uma 

noção precisa da mudança para outra parte da aula, o que perfaz que a transição 

entre as partes seja realizada de uma forma muito eficaz. Da mesma forma este 

modelo utiliza o trabalho a pares e em grupos/equipas constituídas pelos pares de 

trabalho, o que facilita a organização e transições da aula, aumentando o tempo de 

prática efectiva. Maximiza, também, o tempo e a concentração do professor para as 

interacções individualizadas, facilitando a disponibilidade do mesmo para dar 

feedbacks e promover um bom clima de aula. 

 
4.2. Objectivos do Programa 

Tendo em conta a visão enunciada, a missão do Programa SETE é a de proporcionar 

actividade física regular de forma lúdica e profissional, desenvolvendo as emoções e 

pensamentos positivos, por forma a gerar sentimentos de alegria e bem-estar 

conducentes a uma melhor qualidade de vida. Abordar a  AFI, colocando a tónica da 

aula naquilo que nela se passa – processo vivido – e não apenas nos resultados da 

aptidão física – produto, permite valorizar sobremaneira o desenvolvimento de 

cada indivíduo enquanto pessoa, apostando na relação interpessoal, num contexto 

vivenciado e no bem-estar. 

 Nesta perspectiva, os objectivos gerais do Programa prendem-se com:  

1. Motivar os idosos para a prática de actividade física regular, sensibilizando 

para a criação e manutenção de estilos de vida activos. 

2. Melhorar a qualidade de vida dos participantes, através da prática de 

actividade física regular, promovendo a autonomia e independência do 

idoso, minimizando os efeitos deletérios do envelhecimento. 

3. Aumentar a sensação de bem-estar físico e psicossocial, fomentando as 

atitudes optimistas e os pensamentos e emoções positivos.  
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4. Maximizar o convívio e o contacto social favorecendo os processos de 

socialização, recreação e comunicação. 

5. Envelhecer em pleno, isto é, tirando o maior partido possível desta fase da 

vida, em que o tempo tem outro significado e as opções de vida podem 

assumir escolhas livres, estimulantes, positivas e diversificadas. 

 

Para cada um dos objectivos gerais enunciados, definimos objectivos específicos 

que nos ajudassem a atingir os primeiros, os quais esquematizamos no Quadro 

seguinte.  

Quadro 22: Objectivos Específicos do Programa SETE 

Objectivo Geral Definição dos Objectivos Específicos do Programa SETE 

1 

 

a) levar o idoso a consciencializar as possibilidades do próprio corpo e da 

possibilidade de utilização do mesmo em actividades de carácter criativo e 

utilitário; b) provocar a diminuição da sensação de cansaço – fadiga, através da 

realização regular de AF; c) aumentar a aptidão física e funcional; d) estimular as 

funções cognitivas; e) promover a autonomia; f) manter a independência; g) 

melhorar a realização com eficácia das tarefas do quotidiano. 

2 

3 a) levar a recordar experiências gratificantes; b) promover a auto-estima e a 

auto-imagem; c) gerar sentimentos de bem-estar; d) gerar sensações de alegria, 

bom humor e divertimento; e) provocar a descoberta de novas possibilidades do 

movimento do seu corpo, através da linguagem expressiva; f) proporcionar a 

vivência de experiências de reflexão e partilha de emoções e pensamentos;  

4 a) promover a interacção e o convívio; b) ajudar a diminuir sentimentos de 

solidão e isolamento; c) contribuir para a socialização; d) provocar a partilha de 

vivências pessoais; e) incrementar o sentimento de pertença ao grupo. 

5 Levar o idosos a: a) ser optimista; b) conceber/realizar projectos pessoais de 

vida; c) reflectir sobre si e sobre a sociedade; d) utilizar a sua 

sabedoria/experiência de vida. 

 

A aplicação deste Programa visa desenvolver a seguinte competência: através da 

prática de actividade física regular vivenciada em contexto de grupo o idoso deve, 

conseguir encarar a velhice como uma etapa positiva e aplicar a sua experiência e 

sabedoria na construção de um projecto pessoal de vida gratificante, o qual inclui a  

actividade física e lhe permita viver em interacção, de forma independente e 

autónoma com saúde e qualidade de vida.  
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4.3. Princípios Pedagógicos e Didáctico-Metodológicos  

Na concepção do Programa SETE, para além da estrutura de aula e respectivos 

conteúdos de cada parte, foi determinante seleccionar vários princípios 

pedagógico-didácticos, que garantem o rigor do trabalho realizado e que permitem 

a consecução dos objectivos pretendidos. 

 

Na prescrição dos exercícios e danças foram aplicados os princípios da intensidade 

(deve ser progressivamente elevada à medida que existiu adaptação ao níveis 

anteriores salvaguardando sempre o risco de lesões), da progressão (deve ser do 

simples para o complexo, do individual para o par ou grupo, do lento para o rápido, 

do isolado para o associado, do conhecido para o desconhecido), da especificidade 

(os efeitos a provocar pelo treino são específicos do tipo de exercícios) e da 

continuidade (a regularidade permite consolidar as aprendizagens e os benefícios, 

deve ser mantida face a todos os objectivos a atingir). 

 

Quadro 23: Prescrição das Capacidades Motoras  

Da 1ª à 28ª semana (Progressão 5 em 5 semanas - total: 5 mesociclos) 

Intensidade 50% a 75%  

Capacidades 
Motoras 

Equilíbrio e 
Coordenação 

Flexibilidade 
Força 

Resistência M. 
Resistência 

aeróbia 

Carga 
2 a 3 Exercícios 

5´´ a 10´´ 

Entre 10´´ a 13´´ no 

ponto máximo 

Sem carga (bolas 
fofas) 

1kg e 1,5kg 

  
15´ a 20´ 

2x p/semana 
60% a 70% Repetições 

2x dirt 2x esq 3 a 5 Repetições 2 Séries 

8 a 15 Repetições 

 

O procedimento adoptado para controlar a intensidade do esforço despendido ao 

longo da aula, um dos parâmetros mais difíceis de determinar, foi feito perguntando 

aos alunos, qual a percepção que tinham do esforço realizado (nível de cansaço) e, 

através da Escala de Borg adaptada aos idosos, o professor pode controlar este 

aspecto introduzindo, com mais confiança e segurança, as alterações que lhe 

parecerem pertinentes em função das respostas dos indivíduos. Esta pergunta deve 

ser feita em momentos específicos da aula: no final do aquecimento, a meio e no 



 

208 

final da dança e antes e depois dos jogos. Desta forma respeitamos os princípios da 

segurança e da adaptação na prescrição, controlo e orientação das sessões.  

 

Quadro 24: Escala de Borg adaptada para Idosos 

Escala de percepção da intensidade do esforço  

 

1- muito, muito ligeiro                  
2- muito ligeiro 
3- moderadamente ligeiro 

Zo
n

a 
Se

g
ur

a 

4- ligeiro 
5- moderado 
6- moderadamente intenso 
7- intenso 

Zo
n

a 
P

er
ig

o
sa

 8- muito intenso 
9- muito, muito intenso 
10- exageradamente intenso 

  
Fonte: adaptado de Van Norman (1995: 33) 

 

Numa segunda etapa, foram determinados os princípios de natureza didáctico-

metodológicos que condicionam directamente a forma como a aula é organizada e 

que garantem que as aprendizagens são pertinentes e eficazes: do desafio (cada 

vez que a tarefa é apresentada tem um nível de exigência superior) da motivação 

(cada actividade proposta deve constituir um desafio físico, psicológico ou social 

como factor desencadeador da vontade, logo da motivação); da repetição e da 

alternância (cada aprendizagem deve ser repetida tanto quanto necessário e 

alternada no tempo e no espaço); da variedade (as situações propostas devem ser 

mantidas para consolidação tanto quanto necessário e variadas tanto quanto 

possível); do divertimento (as actividades devem ser apresentadas de forma 

agradável, atraente, desafiante e interessante); da socialização (trabalho em pares, 

em pequenos grupos e em grande grupo, por estações e em roda) e da relevância 

funcional (os exercícios seleccionados devem estar relacionados com os 

movimentos das actividades quotidianas). 
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4.4 Organização e Implementação do Programa SETE 

4.4.1. Organização 

O programa SETE estrutura-se com base em: SETE motivos para a prática da 

actividade física, SETE conselhos para ser feliz e SETE partes da aula. 

 

SETE motivos para praticar actividade física 

1º REFLECTIR E PARTILHAR – a aula de actividade física pode ser considerada como 

uma oportunidade de reflexão sobre o que os idosos fizeram ao longo da vida, as 

opções tomadas, a forma de encarar o presente, o que não tiveram oportunidade 

de fazer e gostariam de realizar e a possibilidade de definir novos projectos pessoais 

de vida;  

 

2ºCONVIVER A MEXER – sendo o movimento a base da aula de actividade física, é 

também um momento privilegiado de interacção social, convívio, criação de novas 

redes e papéis sociais;  

 

3º VIVER OPTIMISTA – a aula de actividade física contribui para melhorar o 

sentimento de auto-eficácia, auto-imagem e auto-estima dos idosos, levando-os a 

encarar esta etapa com alegria e sentido positivo;  

 

4º RECORDAR A DANÇAR – as danças permitem aos idosos evocar, reviver, 

momentos de lazer e festa de cariz cultural, por outro lado, também exigem 

memorizar e relembrar as coreografias desenvolvidas ao longo das aulas; 

 

5ºTREINAR COM ENTUSIASMO – a aula de actividade física constitui um momento da 

semana esperado, uma vez que são colocados aos idosos desafios e expectativas, 

aos quais eles querem responder com dedicação e empenho, o que justifica o seu 

entusiasmo no treino;  

 

6º RIR A JOGAR – as situações lúdicas caracterizam-se por momentos de riso, alegria 

e descontracção. Implementadas na parte final da aula, permitem aos idosos 

relembrar a aula como um bom momento;  
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7º SENTIR BEM-ESTAR – a participação na aula de actividade física resulta num 

sentimento de satisfação, de prazer e bem-estar. 

 

SETE conselhos para ser feliz! 

Quanto aos conselhos para ser feliz baseamo-nos em Tal Ben-Shahar (2008) que 

define seis conselhos. Para a adaptação à natureza do nosso Programa 

reescrevemos dois e introduzimos mais um conselho. Encontra-se no anexo VII, o 

separador entregue aos alunos do Programa SETE no final da época de treino. 

 

 1. Seja Humano - Se encarar as emoções negativas com naturalidade – tais como o 

medo, a tristeza ou a ansiedade – vai superá-las muito mais depressa.  

 

2. Defina prioridades - A nossa felicidade depende do nosso estado de espírito, e 

não da conta bancária. Temos de dar importância apenas ao que importa.  

 

3. Descubra o caminho - A felicidade encontra-se entre o prazer e o significado. 

Invista em actividade que sejam agradáveis mas que tenham significado para si. 

 

4. Simplifique - Não procure fazer tudo o que pode. Diminua as actividades. A 

quantidade influência a qualidade. 

 

5. Faça Actividade Física - O exercício regular melhora a sua qualidade de vida e 

reduz os efeitos do envelhecimento. 

 

6. Ligue o corpo à mente - Tudo o que fazemos com o corpo influencia a mente e 

vice-versa. Comer bem, dormir bem e fazer exercício é fundamental. 

 

7. Agradeça - Temos de apreciar tudo o que temos. Sempre que possível mostre-se 

grato por tudo o que de bom a sua vida tem. 
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SETE partes da aula 

De seguida apresentamos as partes da aula que se consubstanciam na forma de 

intervir do professor, nos princípios e na relação pedagógica. Passamos, agora, a 

descrever a estrutura de aula/sessão que se baseia, na sua génese, na sequência 

“clássica” que surge na literatura e é mais comummente recomendada (parte 

inicial, parte principal e parte final). Contudo, no nosso programa, passamos a dar-

lhe uma outra roupagem em que estas três partes são diluídas, por considerarmos 

que a estrutura que criámos permite trabalhar de forma intencional e criteriosa as 

questões associadas à socialização, ao equilíbrio emocional, ao desenvolvimento de 

uma atitude positiva e à melhoria da aptidão física. Por isso, dividimos a sessão em 

SETE partes, as quais conferem ao nosso Programa um carácter inovador uma vez 

que associam à actividade física “tradicional”, os jogos, a dança e as reflexões, que  

traduzem a nossa preocupação com o bem-estar geral e respondem às 

recomendações da OMS para o envelhecimento activo. De seguida descrevemos e 

justificamos, as sete partes da aula: 

1ªparte – ENCONTRO, no qual se trabalha o Sentido Positivo da vida e se realizam 

reflexões com base na leitura de frases, promovendo as emoções e os pensamentos 

positivos, delineando sonhos, recordando experiências de vida, valorizando 

partilhas individuais e as competências de cada um. Esta é uma das inovações que 

introduzimos no nosso Programa e que se justifica pela importância que atribuímos 

ao trabalho dos pensamentos e das emoções positivos, bem como a forma como 

encaramos o dia-a-dia. Alguns exemplos dos temas, virtudes e textos das reflexões 

da parte do Encontro podem ser consultados no anexo XII. Gostaríamos de referir 

ainda que nos dois últimos meses de implementação do Programa os temas são 

sugeridos pelos próprios participantes. 

 

2ªparte – DESLOCAMENTO NO ESPAÇO, corresponde à fase clássica do 

aquecimento. Pretendemos que responda a três objectivos: predispor os idosos 

para a prática de actividade física; promover o aquecimento e a mobilização global 

do corpo, nomeadamente dos grupos musculares que irão ser solicitados na parte 

fundamental e simultaneamente promover a interacção social através de exercícios/ 

situações em que exista o contacto físico (como um aperto de mão, um toque, um 
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abraço, um entrelaçar de braço) ou contacto visual (um olhar, um sorriso), em 

conjunto com música alegre e ritmada. 

 

3ªparte – EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO, após o aquecimento é propício trabalhar o 

equilíbrio (indispensável para os idosos) e a coordenação (favorável às atividades de 

vida diária), pois o trabalho destas capacidades deve ser anterior ao período da aula 

de maior intensidade, uma vez que são notoriamente afectadas pela fadiga. Esta 

parte é trabalhada a pares, pois realizar este tipo de exercícios com um colega é 

mais motivante, seguro, dando confiança e promovendo as interacções sociais. 

 

4ªparte – DANÇA, nesta parte pretende-se estar 15 minutos sem parar, dançando 

danças tradicionais portuguesas e europeias, bem como outras coreografias de 

músicas populares, por forma a desenvolver a resistência aeróbia e proporcionando 

momentos de prazer, bem-estar coletivo, alegria e bom-humor. Permitem a 

estimulação da atenção, concentração, memória e canto. Introduzimos a dança no 

nosso Programa porque está demonstrado que a dança é uma forma excepcional 

de conjugar exercício, socialização, expressão e criatividade. Desta forma, além da 

actividade física “tradicional” é introduzida uma componente de experiência 

artística e cultural. Encontram-se no anexo VIII as danças desenvolvidas ao longo do 

Programa. 

 

5ªparte – FORÇA E FLEXIBILIDADE, nesta parte de aula trabalha-se a força e a 

flexibilidade, capacidades determinantes na aptidão física funcional do indivíduo 

idoso, permitindo mais independência na realização das actividades diárias. No 

desenvolvimento deste trabalho é essencial respeitar as recomendações de 

prescrição, fornecer feedbacks e assegurar a execução correcta dos exercícios. 

 

6ªparte – JOGO, após trabalho que exige maior concentração e esforço, propomos 

o jogo na fase quase final de aula proporcionando um momento mais divertido para 

rir e descontrair. O jogo é introduzido como uma parte específica da aula porque 

trabalha de forma diferenciada a cooperação, o desafio, a auto-superação e o 

trabalho em equipa.  
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7ªparte – ARREFECIMENTO ACTIVO, corresponde à fase clássica do retorno à calma. 

Pretende recuperar o ritmo da frequência cardíaca e respiratória de forma activa, 

promovendo a descontração, o relaxamento. A finalizar a aula promover-se-á um 

momento de despedida faz a ligação com a próxima aula e com os temas abordados 

na 1ª parte, e que maximiza a relação entre os elementos do grupo. 

 

Para estruturação e funcionamento do Programa foram definidos, previamente, 

alguns aspectos que enunciamos como requisitos: 

5. Frequência - 2 sessões semanais de 60 minutos 

6. Duração – 28 semanas 

7. Alunos – Número par (máximo 24 por turma) 

8. Tipo de actividades - 56 aulas periódicas e 5 actividades pontuais. 

 

Materiais – Para tornar o Programa eficaz e mais acessível em termos financeiros, 

de forma a facilitar a sua implementação junto de uma qualquer entidade, a nossa 

base de trabalho em termos de recursos materiais é: 12 cadeiras e 12 steps, 25 bolas, 

25 cordas, 25 bastões, 25 bolas fofas pequenas, 6 pares alteres de 1kg, 8 pares 

alteres de 1,5kg, 7 colchões, dois pára-quedas e 30 CDs. Relativamente aos materiais 

fixos utilizados foram o corrimão e a parede ou espaldar. Pontualmente foram 

também utilizados jornais, toalhas de praia, sacos do lixo grandes. 

 

Espaço e disposição espacial – Devido às características do Programa, é ideal que 

seja realizado num espaço desportivo coberto, com as dimensões mínimas 12/20 

metros e máximas de 20/40 metros. Consideramos o facto de cada parte da aula 

ocupar um espaço previamente definido permite uma transição mais eficaz entre as 

várias partes da aula, um ponto forte deste modelo de intervenção. Na figura 8 

podemos observar a disposição espacial da aula tipo. 

 

 

 

 



 

214 

 

 

 

 

Figura 9 – Disposição Espacial da aula do Programa SETE 

 

A) Encontro, Equilíbrio e Dança 

B) Aquecimento, Arrefecimento Activo e Jogos  

C) Estações de força e flexibilidade 

 

Avaliação - é um dos parâmetros fundamentais para comprovar a eficácia de um a 

programa de actividade física e também para dar feedbacks da evolução de cada 

idoso, ao longo da época de treino. Nesse sentido, a avaliação da aptidão física 

funcional (Sénior Fitness Test) dos participantes no Programa SETE é obrigatória e 

deve ser realizada em pelo menos dois momentos, o inicial e o final. Poderão ser 

ainda ser avaliados os aspectos, tais como: qualidade de vida, auto-estima, 

motivações para a prática, satisfação com o programa. 

 

 

4.4.2. Implementação 

a) Fases de Implementação  

O planeamento das fases do programa foi fundamental para o bom funcionamento 

de um projecto que se pretendeu rigoroso e competente. Consideramos que numa 

futura aplicação se deverão realizar todas as fases definidas. 

 

 

 

 

 

 

 
B)  
  C) 

A) 
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Quadro 25: Fases de implementação do Programa SETE 

 

b) Desenvolvimento do Programa e das aulas 

Para a concretização daquilo que foi conceptualizado e planificado, levaram-se a 

cabo várias actividades (periódicas e pontuais), desenvolvidas da forma que agora 

descrevemos. 

Aulas periódicas de AFI – nestas aulas foram trabalhados como conteúdos, os 

exercícios de treino das capacidades motoras mais afectadas pelo envelhecimento: 

flexibilidade, força, equilíbrio, resistência aeróbia, agilidade e coordenação. Todos 

os exercícios foram trabalhados com uma intenção de carácter utilitário, por forma 

a manter e ou melhorar os movimentos necessários às actividades de vida diária. 

Foram desenvolvidos os conteúdos de Dança, nomeadamente exercícios de 

expressão, comunicação, criatividade, danças específicas e coreografias. Ter 

presente em todas as aulas a Dança, foi uma opção no sentido de trabalhar a 

componente criativa e porque esta é uma das formas de realizar actividade física de 

que os idosos mais apreciam. A Dança desenvolve os aspectos motores, rítmicos, 

culturais, recreativos, expressivos e criativos. Mobiliza a atenção, concentração e 

Fases Conteúdo 

Iª Fase Organização dos procedimentos de gestão e implementação (junto de 

entidades) 

IIª Fase  Divulgação e apresentação do Programa (junto dos idosos) 

IIIª Fase Inscrições no Programa 

IVª Fase Realização dos Testes de Aptidão Física (pré-teste)  

E aplicação dos questionários 

Vª Fase Início das aulas 

VIª Fase Interrupção para férias do Natal 

VIIª Fase Aulas 

VIIIª Fase Interrupção para férias da Páscoa 

IXª Fase Aulas 

Xª Fase Realização dos Testes de Aptidão Física (pós-teste) e aplicação dos 

questionários 

XIª Fase Fim das aulas  
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memória, estimulando o desenvolvimento cognitivo. Melhora a capacidade de 

adaptação às condições externas em termos de deslocamentos e orientação 

espacio-temporal, o que é útil para diminuir o risco de quedas. A dança[…] simple 

social mixer dances and activities can introduce new participants, help everyone learn 

each others’names, and ensure that everyone is involved in the fun. (…) is a great way 

to facilitate talking and laughing – and it feels great!” Norman (1995:38). Foram 

trabalhados os conteúdos inerentes aos Jogos, pois estes, com a sua componente 

lúdica de descontracção são considerados […] como um elemento básico para o 

lazer e recreação. É considerado um comportamento humano universal que 

acompanha o homem em todos os ciclos da vida, podendo ser interpretado como 

liberdade, prazer e desinteresse material (Faria-Junior, 1999: 222). 

Apresentamos esquematicamente no Quadro seguinte os aspectos desenvolvidos 

em cada parte da aula do Programa SETE: 

Partes da Aula do Programa SETE  

(1ª parte) 

Encontro 

10 min 

Nesta parte de aula privilegia-se a componente social que é uma forte motivação 

para a continuação da participação no programa. Pretende-se que seja realizado 

num espaço acolhedor onde os idosos poderão chegar mais cedo ou ficar até mais 

tarde. No início da sessão o grupo reúne-se em roda. Na primeira sessão da 

semana o técnico leva uma virtude e um texto, colocando seguidamente uma ou 

duas questões para reflexão. No início da segunda sessão da semana os 

participantes devem partilhar com o grupo, com carácter voluntário, as suas 

reflexões, experiências e sentimentos. 

 

 

Figura 10 Ex.do momento da Reflexão /Partilha 
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(2ª parte)  

Deslocamento 

no espaço 

7 min 

Nesta parte de aula pretende-se que o organismo responda aumentando a 

temperatura interna do corpo, de forma a preparar o metabolismo para um 

exercício mais intenso, reduzindo o risco de lesões. Privilegia-se a interacção social 

e será realizado essencialmente através de actividades de deslocamentos 

aleatórios no espaço. No final desta parte da sessão são constituídos os pares de 

trabalho, que irão ser mantidos ao longo de toda a sessão.  

 

(3ª parte ) 

Equilíbrio e 

Coordenação 

5 min 

Nesta parte de aula trabalha-se a coordenação e o equilíbrio, duas capacidades 

físicas muito importantes na manutenção na aptidão física funcional e na 

prevenção do risco de queda. É essencialmente realizada em pares, através do 

trabalho de cooperação e oposição, movimentos sequenciais e várias combinações 

MI e MS, recorrendo por vezes ao apoio da parede, corrimão, bastões, bolas e 

cadeiras. Praticar o equilíbrio e a coordenação irá aumentar a confiança dos 

participantes, tornando mais evidente a sua performance. 

 

 

Figura 11 Ex.de exercício de deslocamento no espaço 

Figura 12 Ex.de exercício de equilíbrio e coordenação 
deslocamento no espaço 
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(4ª parte)  

Dança 

15 min 

Nesta parte de aula pretende-se melhorar a resistência aeróbia e descobrir novas 

possibilidades do movimento do seu corpo, através da linguagem expressiva, viver 

experiências de actividades corporais artísticas e culturais (criatividade, estética, 

expressão/comunicação), na recriação de danças tradicionais portuguesas e 

europeias. É essencialmente realizada em roda e em pares porque estes 

favorecem a comunicação e a relação. 

 

(5ª parte)  

Força e 

Flexibilidade  

12 min 

Nesta parte são desenvolvidos exercícios para os grupos musculares das zonas 

abdominal, dorsal e lombar, membros superiores e membros inferiores. Os 

exercícios utilizados para trabalhar a força devem ser lentos, suaves e com 

movimentos simples, nestes exercícios deve-se pesar os riscos e benefícios do 

movimento realizado. Relativamente à flexibilidade também são trabalhados os 

grandes grupos musculares, e muitas das vezes com o auxilio da corda. Os 

materiais utilizados nesta parte são: alteres de 1kg e 1,5kg, steps, 

colchões/tapetes, cadeiras, bolas pequenas e médias, cordas, bandas elásticas e 

bastões. O trabalho de força e de flexibilidade é essencialmente desenvolvido na 

formação de quadrado para o trabalho em estações, (em grupos constituídos por 

3/4 pares).  

Figura 14 Ex.de uma parte da dança 
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(6ª parte)  

Jogo 

4/5 min 

Nesta parte de aula pretende-se proporcionar divertimento e prazer, através de 

jogos/estafetas variados, situações lúdicas em equipa/grupo, construindo um 

momento de descontracção. 

Figura 15 Ex.de exercício de resistência muscular 

Figura 16 Ex.de exercício de flexibilidade 
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(7ª parte)  

Arrefecimento 
Activo 

7/6 min 

Nesta parte de aula o objectivo é lentamente ir diminuindo a temperatura do 

corpo, do batimento cardíaco e da respiração, entre outros aspectos físicos, mas 

também reforçar a interacção social e o sentimento de bem-estar, a fim de realizar 

uma transição para o resto do dia. Terá as seguintes características – 

alongamentos, respiração, descontracção e auto-massagem. Terá uma Despedida 

específica, que deverá ser realizada no final de todas as sessões – em roda o 

técnico inicia pela sua direita a despedida com um aperto de mão e uma frase do 

tipo “até o próximo dia”, “recordando a reflexão da semana” ou no caso da 

última sessão da semana, “bom fim de semana” e todos os cumprimentados o 

seguem um a um à medida que são cumprimentados pelos outros, desfazendo a 

roda e finalizando no indivíduo que se encontrava á esquerda do técnico. 

 
Figura 18 Ex.do exercício de arrefecimento ativo 

Figura 17 Ex.de um jogo 
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A última semana de aulas é uma semana especial porque sendo o culminar, deve ser 

extremamente marcante, de modo a que o idoso tenha vontade de retomar o 

programa no ano seguinte. Desta forma nesta semana são desenvolvidas aulas 

especiais e o professor tem uma actuação diferenciada de modo a atingir o 

resultado pretendido. Assim sendo, esta semana consubstancia-se na 1ª aula o 

professor entrega um envelope com todos as suas reflexões e sonhos, e com uma 

mensagem dirigida a cada idoso (Anexo IX). É também entregue a fita com o seu 

nome utilizada nas actividades de ar livre e com uma Estrela que diz EU SOU FELIZ! 

Na 2ª aula realiza-se a sessão avós e netos actividade pontual que descrevemos mais 

à frente. 

  

 

Actividades pontuais – que devem ser sempre parte integrante de qualquer 

programa de actividade física, no caso do Programa SETE optamos por 

idealizar/realizar as seguintes: uma acção de primeiros socorros; duas actividades de 

ar livre (caminhada, pic-nic, e aula SETE num espaço exterior); marchas populares e 

a aula avós e netos, realizamos também pequenos debates ao longo de algumas 

aulas periódicas com informações incentivos para uma vida activa e saudável (como 

por exemplo alimentação saudável, relação da qualidade do sono com a prática de 

actividade física 30 min por dia – mesmo que informal, ingestão de água ao longo do 

dia, etc.). Acreditamos que estas são um meio que permite operacionalizar uma 

resposta válida à preocupação nacional e europeira do envelhecimento activo, no 

sentido que promovem e enraízam hábitos de actividade física regular nos idosos e 

Figura 19: Entrega das fitas individuais na  
penúltima sessão do Programa SETE 
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desenvolvem fortemente as competências de interacção social, favorecendo a 

socialização dos indivíduos e o sentido de competência. (Norman, 1999; Rikli & 

Jones, 2005; OMS, 2005) 
 

 

 

 

 

 

 

Formação de Primeiros Socorros – É muito importante que exista um plano de 

segurança, previsto caso ocorra algum acidente durante as aulas, Rikli e Jones 

(2005) recomendam que deve existir um placar com o número de telefone de 

emergência, com a definição concreta do local da aula, com pontos de referência 

definidos, devem ainda estar definidos dois indivíduos da turma para a realização do 

telefonema, isto porque o técnico/professor deve ficar sempre junto do idoso que 

sofre o acidente. Mas nem sempre é necessário chamar o serviço de emergência, 

existem pequenos acontecimentos que podem e devem ser resolvidos no 

momento, mas com todo o cuidado e correcção, por exemplo: quando alguém cai, a 

primeira reacção dos outros elementos da turma é levantá-lo, no entanto sabemos 

que essa não é a melhor decisão, entre outro tipo de ocorrências, foram estas 

questões que nos levaram a optar por realizar a acção de primeiros socorros, com o 

objectivo de consciencializar os idosos das acções de primeiros socorros que 

poderíamos realizar e de como agir em caso de alguém acidente dentro das sessões 

de actividade física. Esta acção foi instruída por um enfermeiro, teve uma parte 

teórica e uma parte prática onde os idosos puderam ver e experimentar a realizar os 

primeiros socorros, como podemos observar nas fotografias seguintes.  

Gostaríamos ainda de referir que nas aulas periódicas posteriores à acção de 

formação, recordamos alguns casos de acidentes e as suas respectivas resoluções, a 

fim de verificar se a acção tinha sido útil e também como forma de reforçar as 

aprendizagens dos idosos.  
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Figura20: Momentos da Acção de Formação dos Primeiros Socorros 

 
 
As actividades de ar livre – foram realizadas dois encontros os quais denominamos 

actividade de ar livre. O objectivo era realizar actividade física ao num espaço 

exterior, ou seja, sair dos pavilhões onde realizávamos as aulas periódicas. Tinham 

como base a seguinte organização: as várias turmas iam de autocarro (dentro do 

auto-carro eram distribuídos uma fita a cada idoso para colocar ao pescoço, tinham 

o seu nome e uma cor diferente, a fim de formar grupos quando se encontrassem) 

até aos locais escolhidos pela professora/investigadora (privilegiámos os locais que 

tinham mar e pinhal próximos, para estarmos junto de duas forças da natureza) e da 

parte da manhã realizávamos uma caminhada entre 1 a 2 km, com realização de 

várias pausas, por forma ao grupo se reunir novamente, uma vez que os ritmos de 

caminhada/marcha são diferentes e obviamente se formam vários grupos.  
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Figura21: Caminhada na Foz do Arelho à esquerda e caminhada em São Pedro de Moel à direita 

 

A caminhada terminava no local onde realizávamos o almoço pic-nic partilhado, 

seguia-se um tempo de lazer (onde os idosos realizavam jogos de cartas ou 

tradicionais, danças com cantares, conversas e passeios) e por volta das 16h 

realizávamos a aula do Programa SETE – Master (com todas as turmas), num espaço 

exterior com um tamanho adaptado ao número de alunos e com um piso regular, 

foram também escolhidos cuidadosamente os tipos de exercícios escolhidos e os 

materiais utilizados nesta sessão, as danças escolhidas forma as que mais tiveram 

sucesso junto dos idosos das respectivas turmas, isto porque nestas aulas de ar 

livre, reuniam-se as músicas que sentimos que tiveram mais êxito. E foi muito 

gratificante verificar como os idosos se sentiam felizes por verem que os outros 

colegas de um local e turmas diferentes também tinham aprendido as mesmas 

coreografias e agora todos juntos dançavam sem qualquer dificuldade. Após a nossa 

despedida em aula (grande roda), terminava o encontro e regressávamos de 

autocarro. Estas actividades foram conduzidas por 4 técnicos (professora 

investigadora; a professora das outras turmas onde estavam implementadas o 

programa SETE e mais duas colegas da área do desporto e educação física), tivemos 

ainda em atenção andar sempre com uma caixa de primeiros socorros. Estas 

actividades são realizadas na 15ª semana na 23ª semana. 
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Figura22: Momentos das aulas ao ar livre em cima São Pedro de Moel e em baixo Foz do Arelho 

 

Marchas Populares – Esta actividade surge na época do ano dos Santos Populares, e 

na parte da dança nas aulas periódicas, ensaia-se a coreografia de uma marcha, 

depois a turma organiza-se no sentido de preparar os adereços e arcos e realiza-se 

um encontro de marchas (poderá ser complementado com um sardinhada) é ainda 

possível faz-se a apresentação da marcha da turma, em marchas que estejam 

organizadas por outras entidades na terra.  

 

A Sessão Avós e Netos – Esta actividade intergeracional é um ponto alto do 

Programa uma vez que mais velhos e mais novos se encontram para trabalhar a 

aptidão física e os pensamentos e emoções positivas, poderá ser realizada no último 

dia de aulas do Programa (comemorando o dia dos avós 29 de Julho e aproveita o 

facto de os netos já se encontrarem de férias e muitas vezes também os netos 

emigrados estavam de férias, possibilitando a sua presença). Tinha como base a 

seguinte organização: os idosos eram convidados a trazer os seus netos (e quando 

os não tinham, não havia problema porque existiam sempre avós que traziam 2 ou 3 
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netos), depois existia uma recepção junto da área das estações onde estavam os 

steps e cadeiras, onde se sentavam para assistir a 30 minutos de filme (encontra-se 

no CD em anexo) com uma retrospectiva de filmes e fotos do decorrer do 

Programa, depois eram apresentados os SETE conselhos para ser feliz (tema da 

parte do ENCONTRO, nesta semana), e em seguida realizávamos a aula típica do 

Programa SETE mas obrigatoriamente o par de trabalho era constituído por um 

indivíduo mais velho (avô) e um indivíduo mais novo (neto). Assim o objectivo desta 

sessão é conviver, treinar e promover a intergeracionalidade, para se conseguir 

consciencializar os mais novos dos mesmos sete motivos para a prática de 

actividade física, necessária para todas as gerações, onde os avós vão ser um 

modelo para os netos, vivenciar e partilhar as sete partes da aula treinando com 

entusiasmo e percebendo que a idade não é impeditiva para realização deste tipo 

de actividade, e por último imbui-los nos sete conselhos para ser feliz. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura23: Momentos da sessão avós e netos 
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Música - em todas as aulas foi usada como uma aposta forte do nosso modelo de 

intervenção e teve como objectivo constituir-se como elemento mobilizador da 

acção e foi usada, intencionalmente, como factor de promoção de um bom 

ambiente de trabalho, da descontracção e da boa disposição dos idosos. Os CD(S) 

de músicas foram compostos, criteriosamente, de modo à utilização de músicas 

variadas e diversificadas (para variar e motivar), as quais identificam as diferentes 

partes da aula. Isso funcionou como forma de segurança afectiva e simplificação da 

conduta do idoso para a organização das várias partes da aula. O procedimento 

adoptado para respeitar o gosto e interesse musical dos idosos, foi garantido da 

seguinte forma: numa primeira fase, no final das primeiras aulas, questionamos os 

idosos se tinham gostado das músicas ou não, de quais e porquê. Foram 

construídos 30 CD(s), tendo sido aplicado um CD por semana, existem dois deles 

que são uma selecção das músicas com mais sucesso e foram aplicados nos 

encontros ao ar livre, existe um específico para a última aula (sessão avós e netos). 

Numa segunda fase, solicitamos aos idosos que nos trouxessem as suas músicas 

preferidas e através delas elaborávamos os CD(s) de estruturação das aulas, não 

comprometendo o estilo/tipo de música para cada parte.  

 

c) Características e actuação do Professor 

Tal como nos mostra a revisão da literatura o papel do Técnico/Professor é de uma 

importância fundamental na implementação do Programa, pois cabe-lhe ser 

responsável por colocar em prática os princípios/ideias e directrizes do Programa, 

podendo mesmo dizer-se que é ele que garante o sucesso ou fracasso da cada uma 

das actividades. E no Programa SETE é-lhe pedido que transcenda o papel de 

professor e se transforme num amigo, dedicado e afectuoso que os ajuda a idealizar 

e realizar novos projectos pessoais de vida, a viver a vida com mais optimismo, a 

desenvolver hábitos de vida saudáveis. De forma a conseguir actuar de acordo com 

o pretendido pelo desenhador do programa, delineamos duas estratégias: 

definimos sete características que consideramos essenciais para o perfil do 

Professor do Programa SETE a); e  apresentamos ainda as suas funções nas 

diferentes partes da aula b)  
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a) Perfil do Professor do Programa SETE 

• Acreditar que cada idoso é capaz de aprender e progredir; 

• Realizar o encontro acreditando na validade deste momento; 

• Manter uma atitude positiva e bem-disposta ao longo de toda a aula; 

• Ser claro nas explicações até chegar à compreensão e segurança; 

• Ajudar constantemente (feedbacks) desvalorizando as dificuldades e 

encorajando a ser capaz; 

• Realizar todas as actividades com os idosos para que estes o sintam 

como elemento inerente do grupo;  

• Criar um clima de aula em que o idoso se sente bem, feliz, confiante 

em si e nas suas aprendizagens, bem como no professor; 

• Mostrar sinceridade na disponibilidade para ouvir, sendo dedicado, 

solidário e amigo; 
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b) Funções do Professor do Programa SETE nas diferentes partes da aula 

Quadro 26: Funções do Professor do Programa SETE nas diferentes partes da aula 

Partes da Aula Função do Técnico/ Professor 

1ª ENCONTRO 

1ª aula da semana -Realiza o controlo das presenças. 
                                   Lê o pensamento do dia e lança a questão. 
 
2ª aula da semana - Realiza o controlo das presenças. 
                                    Ouve as reflexões individuais, tomando nota. 
                                    Realiza um enquadramento de todas as ideias. 
                                    Finaliza a reflexão com a ideia chave da semana. 
 

2ª 
DESLOCAMENTO 

NO ESPAÇO 

Desloca-se realizando os exercícios. 
Controla os deslocamentos, apoio e incentiva à superação. 
Suscita os sorrisos, o olhar e as interacções. 
 

3ª EQUILÍBRIO E 
COORDENAÇÃO 

Demonstra e ou executa durante o exercício. 
Controla os tempos, repetições e alternância de lado. 
Apoia e incentiva à superação, dá feedbacks. 
Suscita o olhar e o sorriso para o par de trabalho. 
 

4ª DANÇA 

Demonstra e explica dançando com o grupo. 
Fornece feedbacks. 
Suscita a expressão facial e corporal, a dinâmica e a interacção com o 
par e ou o grupo. 
Provoca a apreciação estética e o aplauso. 
 

5ª FORÇA E 
FLEXIBILIDADE 

Demonstra e explica os exercícios. 
Conta os tempos e incentiva à contagem dos mesmos por parte dos 
idosos. 
Controla as repetições e orienta as transições. 
Apoia e incentiva à superação, dá feedbacks. 
Suscita o sentido de pequeno grupo. 
 

6ªJOGO 

Demonstra e explica o jogo 
Controla a actividade e o uso dos materiais no espaço. 
Desfruta e leva ao desfrutar das situações de divertimento, 
descontracção, riso e brincadeira. 
 

7ª 
ARREFECIMENTO 

ACTIVO 

Desloca-se no espaço, suscitando o controlo da respiração para um 
melhor retorno à calma e a consciencialização da descontracção de 
cada parte do corpo. 
Promove a realização da roda e direcciona alguns alongamentos e 
exercício de auto-massagem. 
Inicia a despedida, cumprimentando todos os indivíduos da turma e 
dirigindo-se a cada um com uma frase do espírito do Programa. 
 

8ª Após a aula 
Lê e analisa as reflexões dos idosos, ficando desperto para as atitudes, 
ideias e desejos de cada indivíduo. 
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É necessário que os técnicos de actividade física gostem de trabalhar com idosos e 

estejam disponíveis para ajudá-los. Estas são duas das mais importantes 

características que um técnico deve possuir mas não são suficientes, visto ser cada 

vez mais necessário que tenham um conhecimento aprofundado da área. 

 

Em forma de síntese passamos a enfatizar alguns aspectos que diferenciam pela 

positiva o Programa SETE do programa Tradicional. Na construção do Programa 

tivemos a preocupação e intenção de este ser um projecto que fosse além das 

simples aulas de actividade física. Para tal incluímos actividades estruturadas com 

base no que a literatura evidencia como aspectos promotores de qualidade de vida. 

 

Estes aspectos concretizam-se numa grande vantagem deste Programa: trabalha na 

mesma aula as capacidades motoras, a dança os jogos. E o que o torna único é 

desenvolver estas actividades aliadas a um trabalho intrínseco das componentes 

sociais e emocionais. Contrariamente ao programa Tradicional, no SETE as 

capacidades motoras são trabalhadas com igual tempo em todas as aulas, o que 

permite actuar em conformidade com o princípio da regularidade, o que faz com 

que os resultados sejam mais positivos do que nos outros programas.  

 

Outro aspecto que consideramos inovador e que gostaríamos de destacar é o facto 

de em todas as aulas ser trabalhada uma dança, normalmente ou os programas são 

de dança ou são de “ginástica” e este programa de actividade física permite ao 

idoso dançar. A dança permite experienciar uma actividade de natureza artística, 

onde a expressão, a comunicação e a criatividade são vividas através da linguagem 

não-verbal. Esta permite ao idoso ser ele próprio na interpretação dos movimentos 

e dos gestos, sendo possível a individualidade em simultâneo com a partilha na 

promoção de um sentido estético global.  

 

Quando desenhamos o Programa, apercebemo-nos de que existia uma lacuna em 

termos de jogos para idosos, e no sentido de a colmatar desenvolvemos uma 

bateria de jogos direccionados a esta faixa etária, consideramos que o Jogo é muito 

importante porque promove o riso, a brincadeira e divertimento, provocadas pelas 
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próprias regras; provoca o prazer de ser sujeito a um desafio/ oposição mas num 

ambiente de descontracção descomprometido e despreocupado e permite o 

trabalho colectivo, cooperando com os colegas do grupo/equipa para obter um 

objectivo comum. 

 

Os aspectos de natureza social e emocional, para além de fazerem parte integrante 

do Programa são predominantemente e criteriosamente trabalhados na parte do 

encontro e no momento da despedida. 

 

A disposição espacial, pré-definida, assim como a forma de organização da turma 

nas tarefas: em grande grupo, em pequeno grupo e em pares, tornam este 

Programa inovador no sentido em que maximiza o tempo potencial de prática, 

optimizando a gestão da aula. Permite ainda a interacção e diálogo de todos em 

simultâneo, através do contacto visual e da observação da execução dos outros. 

Proporciona também um ambiente amigável, promove o sentimento de pertença 

ao grupo, a cumplicidade e transmite uma sensação de segurança.  

 

O Programa SETE apresenta um CD associado a cada semana de aulas, organizado 

com tipos de música diferentes para cada uma das 7 partes de aula, o que facilita a 

gestão temporal da mesma e liberta o técnico para fornecer feedbacks e apostar no 

relacionamento e interacção com os idosos. Para além dos CDs tem a vantagem de 

trabalhar com os materiais indicados (relativamente ao número e o tipo), permite 

assim ao técnico, ter a certeza de que com os materiais definidos consegue realizar 

um trabalho diversificado e um treino eficaz. 

 

A intervenção do técnico/professor não é deixada ao seu livre critério, mas é 

condicionada por directrizes, associadas a cada parte da aula e seus respectivos 

objectivos. Acrescenta ainda linhas orientadoras dos comportamentos de 

intervenção. 

 

O nosso Programa é inovador porque, dá lugar a um espaço/tempo onde se 

trabalham os aspectos emocionais para além da actividade física propriamente dita, 
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ou seja, trabalha os pensamentos e as emoções positivas em todas as semanas, 

abordando temas com reflexões que ajudam o idoso a pensar de forma mais 

positiva, a olhar para o seu percurso de vida com carinho e orgulho; que motiva os 

idosos a idealizar sonhos e a colocá-los em prática, desenvolvendo novos projectos 

pessoais de vida. O Programa SETE valoriza mais o processo do que o produto, uma 

vez que pretende melhorar a aptidão física dos idosos participantes, mas 

acreditando que esse processo pode constituir-se como uma ferramenta de 

desenvolvimento pessoal e de melhoria global da qualidade de vida, promovendo 

assim a Satisfação no Envelhecer Treinando com Entusiasmo. 
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CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO  DOS RESULTADOS 
 
 

Qualquer ideia magnifica é absolutamente fascinante 
 e absolutamente inútil até a pormos em prática.  

- RICHARD BACH 

 

Este capítulo do estudo encontra-se dividida em quatro pontos, o primeiro é relativo 

à análise da aptidão física, o segundo à análise da qualidade de vida, o terceiro 

refere análise da satisfação para com o programa de actividade física e o quarto a 

análise qualitativa que foi realizada através da técnica grupo de discussão. Nos três 

primeiros pontos primeiramente apresenta-se a análise descritiva dos resultados e 

posteriormente a análise inferencial. 

 

Na análise inferencial antes da tomada de decisão em relação às diferentes 

hipóteses em estudo, procedemos à análise da pertinência do uso de testes 

paramétricos ou não paramétricos. Para tal, verificámos se estavam assegurados os 

pressupostos de aleatoriedade (prova de Runs), normalidade (prova Kolmogorov-

Smirnov) e homogeneidade (prova de Leven), aceitando estes pressupostos 

sempre que o nível de significância (p) for maior ou igual que 0,05. Nestas condições 

optou-se por testes-paramétricos. 

 

Desta forma apresentamos um quadro com resultados descritivos da selecção dos 

testes a utilizar. No que concerne às hipóteses aceitamos a hipótese de trabalho se 

p≤ 0,05. 
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1. Aptidão Física 

 

Neste primeiro ponto apresentam-se os resultados relativos à bateria de testes da 

aptidão física funcional e os dados antropométricos. 

 

Iniciamos a apresentação através de uma tabela global, com os resultados das 

capacidades motoras obtidos nos momentos de pré-teste e pós-teste, nos dois 

programas. 

 

Seguidamente, para cada capacidade motora apresentamos a análise descritiva da 

seguinte forma: uma tabela de percentis, um gráfico situando os indivíduos 

relativamente aos valores normativos de Rikli e Jones (2008): padrão acima da 

média (percentil acima de 80 inclusive) padrão normal (entre os percentis 25 e 75 

inclusive) e padrão abaixo (percentil abaixo do 20 inclusive), e terminamos a análise 

descritiva com um gráfico da média dos percentis, no qual podemos observar as 

evoluções entre o pré-teste e o pós-teste nos dois programas, sendo que o 

Programa SETE é representado pela linha azul e o programa Tradicional é 

representado pela linha vermelha. 

Por último apresenta-se a análise inferencial no sentido de responder à hipótese 

delineada - H1: Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a sua aptidão física 

funcional após a participação no programa de AF do que os idosos do Programa 

Tradicional, através das sub-hipóteses. 

 

No que diz respeito aos dados antropométricos segue-se a mesma lógica: análise 

descritiva através da tabela e gráfico entre o pré-teste e o pós-teste, nos dois 

programas, sendo que o Programa SETE é representado pela linha azul e o 

programa Tradicional é representado pela linha vermelha. Para o IMC e Massa 

Gorda apresentamos também um gráfico situando os indivíduos nos seus 

respectivos índices. Terminamos com a análise inferencial no sentido de responder 

à hipótese delineada - H2: Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a sua 

composição corporal após a participação no programa de AF do que os idosos do 

Programa Tradicional, através das sub-hipóteses. 
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Na tabela podemos verificar que nos dois programas existe uma melhoria em todas 

as capacidades motoras avaliadas, as quais serão seguidamente analisadas 

individualmente. Gostaríamos ainda de referir que os resultados apresentados são 

as médias dos percentis. 

 

Média dos percentis das capacidades motoras avaliadas 

Capacidades Motoras 
Grupo de 
estudo 

N Pré-Teste Pós-Teste 

    
Média 

Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Força dos Membros 
Inferiores 

SETE 41 66,7 24,7 85,0 12,5 

Tradicional 39 56,0 27,7 67,3 24,6 

Força dos Membros 
Superiores 

SETE 41 66,3 27,8 83,4 19,5 

Tradicional 39 62,6 23,3 71,8 24,1 

Flexibilidade dos Membros 
Inferiores 

SETE 41 40,2 35,6 49,3 38,0 

Tradicional 39 59,4 30,7 66,4 29,6 

Flexibilidade dos Membros 
Superiores 

SETE 41 42,1 26,8 49,0 28,6 

Tradicional 39 48,3 29,2 51,4 29,9 

Agilidade e Equilíbrio 
dinâmico 

SETE 41 65,9 21,7 72,0 17,9 

Tradicional 39 61,0 22,5 64,4 20,9 

Resistência Aeróbia 
SETE 41 28,0 19,7 40,5 26,3 

Tradicional 39 26,3 20,0 29,4 18,1 
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1.1. Força dos Membros Inferiores 

 

1.1.1. Análise descritiva da Força dos Membros Inferiores  

 

Força dos Membros Inferiores     

Percentil 

Prog. SETE Prog. Tradicional 

Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd NºInd NºInd NºInd 

95 7 17 5 6 

90 5 3 4 2 

85 0 8 1 3 

80 5 5 1 3 

75 4 4 2 6 

70 3 0 2 6 

65 2 1 3 1 

60 1 1 0 2 

55 0 1 1 2 

50 5 0 3 2 

45 2 0 2 0 

40 2 1 3 0 

35 0 0 0 1 

30 1 0 6 0 

25 1 0 0 2 

20 1 0 4 0 

15 1 0 1 1 

10 1 0 1 1 

5 0 0 0 1 

 

Em ambos os programas se verificou um aumento do padrão acima da média,  sendo 

que no Programa SETE foi de 39% enquanto que no Tradicional foi apenas de 8%. 

Conclui-se que no Programa SETE a evolução é muito maior, salientando ainda que 

no pós-teste deixaram de existir indivíduos no padrão abaixo.  
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Ao nível da força dos membros inferiores, verifica-se melhorias nos indivíduos dos 

dois programas, e embora os indivíduos do Programa SETE iniciem a época num 

percentil superior, podemos constatar um aumento mais acentuado da força dos 

membros inferiores relativamente aos indivíduos do programa Tradicional. 
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1.1.2. Análise inferencial Força dos Membros Inferiores 

 

H1a) Capacidade motora - Força dos Membros Inferiores (teste LSC) 
 

Hipótese Grupos  
Modelo 

estatístico usado  
 

p 

H1 a) 

Os Idosos do Programa SETE 
melhoram mais a sua Força dos 
Membros Inferiores do que os Idosos 
do Programa Tradicional 

 

Pré –teste SETE  
Pré –teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,082 

Pré –teste SETE  
Pós-teste SETE  

a) 
Wilcoxon 

 
0,000** 

Pré –teste Tradicional 
Pós-teste Tradicional 

a) 
Wilcoxon 

 
0,004** 

Pós-teste SETE  
Pós-teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,000** 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

Notas: a) o facto de os dados serem em percentil optou-se por modelos estatísticos não-paramétricos 
Não realizando por isso as provas de Aleatoriedade (Runs) e de Normalidade (K-S) e de Homogeneidade (Levenne). 

 
 
No que respeita à Força dos Membros Inferiores verificamos que as condições dos 

dois grupos no pré-teste não são completamente similares, no entanto não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas, deste modo podemos dizer que 

os grupos são equivalentes no pré-teste. Ambos os programas são eficazes para 

melhorarem esta capacidade motora.  

O Programa SETE é melhor do que o programa Tradicional para este objectivo, uma 

vez que encontramos diferenças estatisticamente significativas no pós-teste a favor 

do Programa SETE, logo aceita-se a hipótese de trabalho. 
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1.2. Força dos Membros Superiores 

1.2.1. Análise descritiva da Força dos Membros Superiores   

 

Força dos Membros Superiores 

Percentil 

Prog. SETE Prog. Tradicional 

Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd NºInd NºInd NºInd 

95 9 25 5 11 

90 4 2 1 1 

85 4 2 5 6 

80 0 2 2 4 

75 6 2 2 1 

70 3 0 5 1 

65 0 2 0 4 

60 0 0 1 2 

55 3 1 4 1 

50 0 3 0 1 

45 3 0 5 0 

40 0 0 2 2 

35 0 0 4 1 

30 4 0 1 1 

25 1 2 0 1 

20 2 0 1 1 

15 1 0 1 1 

10 0 0 0 0 

5 1 0 0 0 

 

 

10% 5% 5%

49%
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38%

41%

76%

33%

56%

Pré-Teste 
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Pós-Teste 
SETE
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Tradicional

Padrões normativos da Força dos Membros Superiores

Padrão acima da média

Padrão normal

Padrão abaixo
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Em ambos os programas podemos verificar que existiu um aumento do número de 

indivíduos no padrão acima da média, embora esta evolução seja mais acentuada no 

Programa SETE. De referir também, que no Programa SETE no momento do pós-

teste nenhum individuo se encontra no padrão abaixo, enquanto que no programa 

Tradicional a percentagem de indivíduos no padrão abaixo se manteve constante. 

 

 

 

 

Avaliando a força dos membros superiores, os Indivíduos do Programa SETE 

apresentam melhorias mais acentuadas do que os alunos do programa Tradicional. 

Embora tenham iniciado a época num percentil aproximado, no momento do pós-

teste os indivíduos do programa SETE distanciaram-se notoriamente dos indivíduos 

do programa Tradicional. 
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1.2.2 Análise inferencial Força dos Membros Superiores 
 
H1b) Capacidade motora - Força dos Membros Superiores (teste FA) 
 
 

Hipótese Grupos  
Modelo 

estatístico usado  
 

p 

H1 b) 

Os Idosos do Programa SETE 
melhoram mais a sua Força dos 
Membros Superiores do que os 
Idosos do Programa Tradicional 

 

Pré –teste SETE  
Pré –teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,345 

Pré –teste SETE  
Pós-teste SETE  

a) 
Wilcoxon 

 
0,000** 

Pré –teste Tradicional 
Pós-teste Tradicional 

a) 
Wilcoxon 

 
0,005* 

Pós-teste SETE  
Pós-teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,006** 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

Notas: a) o facto de os dados serem em percentil optou-se por modelos estatísticos não-paramétricos 
Não realizando por isso as provas de Aleatoriedade (Runs) e de Normalidade (K-S) e de Homogeneidade (Levenne). 

 
Relativamente à força dos membros inferiores vimos que as condições dos dois 

grupos são similares no pré-teste, ambos os programas são úteis para melhorar a 

força dos indivíduos. O Programa SETE é melhor do que o programa Tradicional 

para este objectivo, encontramos diferenças estatisticamente significativas no pós-

teste a favor do Programa SETE, aceitamos portanto a hipótese de trabalho. 

 
 



 

242 

1.3. Flexibilidade dos Membros Inferiores 

1.3.1. Análise descritiva da Flexibilidade dos Membros Inferiores  

 

Flexibilidade dos Membros Inferiores   

Percentil 

Prog. SETE Prog. Tradicional 

Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd NºInd NºInd NºInd 

95 5 10 6 9 

90 2 2 2 4 

85 1 2 5 1 

80 1 2 2 7 

75 4 1 2 1 

70 1 0 3 3 

65 0 1 3 0 

60 0 1 0 1 

55 0 0 1 1 

50 3 2 2 3 

45 0 0 0 1 

40 1 0 1 0 

35 2 1 1 0 

30 1 1 2 1 

25 2 2 3 3 

20 1 2 1 0 

15 0 2 0 1 

10 3 3 3 0 

5 14 9 2 3 

 

 

44% 39%

15% 10%

34%

22%

46%

36%

22%
39% 38%

54%

Pré-Teste 
SETE

Pós-Teste 
SETE

Pré-Teste 
Tradicional

Pós-Teste 
Tradicional

Padrões normativos da Flexibilidade dos Membros 
Inferiores

Padrão acima da média

Padrão normal

Padrão abaixo
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Quando observamos o gráfico dos padrões normativos referente à flexibilidade dos 

membros inferiores, verificamos que os dois grupos quer no pré-teste quer no pós-

teste apresentam características diferentes. No entanto, a evolução registada nesta 

capacidade motora foi idêntica em ambos os programas. 

  

 

 

 

No que concerne à flexibilidade dos membros inferiores em ambos os programas, 

se verifica uma melhoria nesta capacidade motora. Embora os indivíduos do 

programa Tradicional tenham iniciado a época num percentil superior aos indivíduos 

do programa SETE, pode dizer-se que as melhorias nos dois programas foram 

equivalentes.  
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1.3.2. Análise inferencial Flexibilidade dos Membros Inferiores 

 
H1c) Capacidade motora - Flexibilidade dos Membros Inferiores (teste SA) 
 

Hipótese Grupos  
Modelo 

estatístico usado  
 

p 

H1 c) 

Os Idosos do Programa SETE 
melhoram mais a sua Flexibilidade 
dos Membros Inferiores do que os 
Idosos do Programa Tradicional 

 

Pré –teste SETE  
Pré –teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,013* 

Pré –teste SETE  
Pós-teste SETE  

a) 
Wilcoxon 

 
0,001** 

Pré –teste Tradicional 
Pós-teste Tradicional 

a) 
Wilcoxon 

 
0,011* 

Pós-teste SETE  
Pós-teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,090 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

Notas: a) o facto de os dados serem em percentil optou-se por modelos estatísticos não-paramétricos 
Não realizando por isso as provas de Aleatoriedade (Runs) e de Normalidade (K-S) e de Homogeneidade (Levenne). 

 
No que respeita à capacidade motora, flexibilidade dos membros inferiores, os 

indivíduos dos dois grupos de trabalho iniciaram a época em níveis diferentes, ou 

seja, os grupos não são equivalentes no pré-teste, esta circunstância causa 

problemas com a validez interna e externa. As diferenças encontradas no pós-teste 

não vão na direcção marcada da hipótese de trabalho, pelo que rejeitamos esta 

hipótese. 
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1.4. Flexibilidade dos Membros Superiores  

1.4.1. Análise descritiva da Flexibilidade dos Membros Superiores 

 

Flexibilidade dos Membros Superiores   

Percentil 

Prog. SETE Prog. Tradicional 

Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd NºInd NºInd NºInd 

95 1 3 3 4 

90 1 2 4 4 

85 3 3 1 0 

80 0 4 0 0 

75 3 0 0 3 

70 2 1 3 5 

65 2 2 1 0 

60 0 0 5 2 

55 2 0 1 1 

50 0 2 0 1 

45 3 2 4 2 

40 4 5 2 3 

35 1 3 1 1 

30 3 4 1 1 

25 3 3 2 2 

20 4 2 2 3 

15 6 0 4 3 

10 0 3 5 3 

5 3 2 0 1 

 

 

32%
17%

28% 26%
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Realizando uma análise global podemos desde logo afirmar que a percentagem de 

indivíduos no padrão acima da média do Programa SETE aumentou de 12% para 29%, 

enquanto que no programa Tradicional a percentagem de indivíduos no padrão 

acima da média manteve-se constante. No que se refere ao padrão abaixo podemos 

observar, que no Programa SETE do pré para o pós-teste, existiu uma diminuição de 

15%, enquanto que no programa Tradicional a diminuição da percentagem de 

indivíduos neste padrão foi apenas de 2%. 

 

 

 

 

Ao nível da flexibilidade dos membros superiores, os indivíduos do Programa SETE 

apresentam melhorias mais acentuadas do pré-teste para o pós-teste do que os 

indivíduos do programa Tradicional. 
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1.4.2. Análise inferencial Flexibilidade dos Membros Superiores 

 
H1d) Capacidade motora - Flexibilidade dos Membros Superiores (teste AAC) 
 
 

Hipótese Grupos  
Modelo 

estatístico usado  
 

p 

H1 d) 

Os Idosos do Programa SETE 
melhoram mais a sua Flexibilidade 
dos Membros Superiores do que os 
Idosos do Programa Tradicional 

 

Pré –teste SETE  
Pré –teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,388 

Pré –teste SETE  
Pós-teste SETE  

a) 
Wilcoxon 

 
0,001** 

Pré –teste Tradicional 
Pós-teste Tradicional 

a) 
Wilcoxon 

 
0,001** 

Pós-teste SETE  
Pós-teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,754 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

Notas: a) o facto de os dados serem em percentil optou-se por modelos estatísticos não-paramétricos 
Não realizando por isso as provas de Aleatoriedade (Runs) e de Normalidade (K-S) e de Homogeneidade (Levenne). 

 
Quanto à flexibilidade dos membros superiores, verificamos que no pré-teste as 

condições dos dois grupos são similares, ambos os programas são eficazes para 

melhorar esta capacidade motora. Mas não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos no pós-teste, rejeitamos portanto a hipótese de 

trabalho. 
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1.5. Agilidade e equilíbrio dinâmico 

1.5.1. Análise descritiva da Agilidade e equilíbrio dinâmico 

 

Agilidade e Equilíbrio dinâmico     

Percentil 

Prog. SETE Prog. Tradicional 

Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd NºInd NºInd NºInd 

95 3 2 0 0 

90 1 2 2 1 

85 5 10 4 4 

80 4 5 4 7 

75 7 6 3 4 

70 5 4 6 5 

65 3 3 4 6 

60 1 1 4 3 

55 2 3 1 2 

50 2 2 2 1 

45 1 1 2 1 

40 2 0 1 0 

35 2 0 0 1 

30 0 1 2 1 

25 1 0 0 0 

20 0 0 1 1 

15 1 0 1 0 

10 0 0 1 0 

5 1 1 1 2 

 

 

5% 2% 10% 8%

63%
51%

64% 62%

32%
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26% 31%
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Em ambos os programas se verificam melhorias, uma que existiu um aumento da 

percentagem de indivíduos no padrão acima da média. No entanto gostaríamos de 

destacar que esta melhoria é mais acentuada no Programa SETE. 

 

 

 

 

No que se refere à agilidade e equilíbrio dinâmico verificam-se algumas melhorias 

em ambos os programas, embora no Programa SETE a evolução tenha sido mais 

acentuada do que no programa Tradicional. 
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1.5.2. Análise inferencial da Agilidade /equilíbrio dinâmico 

 
H1e) Capacidade motora – Agilidade e Equilíbrio dinâmico (teste SCVS) 
 

Hipótese Grupos  
Modelo 

estatístico usado  
 

p 

H1 e) 

Os Idosos do Programa SETE 
melhoram mais a sua Agilidade e 
equilíbrio dinâmico do que os Idosos 
do Programa Tradicional 

 

Pré –teste SETE  
Pré –teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,275 

Pré –teste SETE  
Pós-teste SETE  

a) 
Wilcoxon 

 
0,018* 

Pré –teste Tradicional 
Pós-teste Tradicional 

a) 
Wilcoxon 

 
0,078 

Pós-teste SETE  
Pós-teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,050* 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

Notas: a) o facto de os dados serem em percentil optou-se por modelos estatísticos não-paramétricos 
Não realizando por isso as provas de Aleatoriedade (Runs) e de Normalidade (K-S) e de Homogeneidade (Levenne). 

 
Relativamente à Agilidade e Equilíbrio dinâmico verificamos que as condições dos 

dois grupos no pré-teste são similares, só no Programa SETE se verificam melhorias 

com diferenças estatisticamente significativas (pré-pós-teste). Também no pós-

teste entre os dois grupos se verificam diferenças estatisticamente significativas a 

favor do Programa SETE indicando que este é melhor do que o programa 

Tradicional para o treino desta capacidade motora. Logo aceita-se a hipótese de 

trabalho. 
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1.6. Resistência  

1.6.1. Análise descritiva da Resistência  

 

Resistência aeróbia       

Percentil 

Prog. SETE Prog. Tradicional 

Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd NºInd NºInd NºInd 

95 0 0 0 0 

90 0 1 0 0 

85 0 1 0 0 

80 1 2 0 1 

75 0 2 0 0 

70 0 0 3 0 

65 3 5 0 0 

60 0 4 1 4 

55 3 0 0 0 

50 0 2 2 2 

45 1 2 2 2 

40 3 1 4 1 

35 3 4 1 1 

30 3 0 3 8 

25 6 4 3 6 

20 2 2 2 2 

15 6 2 5 6 

10 4 5 5 2 

5 6 4 8 4 
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Podemos verificar que existiu uma diminuição do número de indivíduos que se 

encontravam abaixo do percentil 25 (padrão abaixo) e um aumento do número de 

indivíduos no padrão acima do percentil 75 (padrão acima da média) em ambos os 

programas, registando melhores resultados no Programa SETE. 

 

 

 

 

Os indivíduos do Programa SETE apresentam-se com melhor resistência aeróbia no 

final da época do que os indivíduos do programa Tradicional. Relativamente a esta 

capacidade ambos iniciaram a época num percentil muito semelhante, existindo um 

ligeiro aumento no Tradicional e um aumento muito mais acentuado no SETE. 
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1.6.2 Análise inferencial Resistência  

 
H1f) Capacidade motora - Resistência (teste 2’ SPL) 
 
 

Hipótese Grupos  
Modelo 

estatístico usado  
 

p 

H1f) 

Os Idosos do Programa SETE 
melhoram mais a sua Resistência do 
que os idosos do Programa 
Tradicional 

 

Pré –teste SETE  
Pré –teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,625 

Pré –teste SETE  
Pós-teste SETE  

a) 
Wilcoxon 

 
0,000** 

Pré –teste Tradicional 
Pós-teste Tradicional 

a) 
Wilcoxon 

 
0,087 

Pós-teste SETE  
Pós-teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,079 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

Notas: a) o facto de os dados serem em percentil optou-se por modelos estatísticos não-paramétricos 
Não realizando por isso as provas de Aleatoriedade (Runs) e de Normalidade (K-S) e de Homogeneidade (Levenne). 

 

Quando testamos a hipótese relativa à resistência aeróbia verificamos que as 

condições dos dois grupos no pré-teste são similares. Só no Programa SETE se 

verificam melhorias entre o pré e o pós-teste, ou seja, o Programa SETE é mais 

eficaz para o treino desta capacidade motora. No entanto entre grupos no pós-

teste não existem diferenças estatisticamente significativas, rejeitamos portanto a 

hipótese de trabalho. 
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1.7. Índice Massa Corporal  - IMC   

Nas tabelas e nos gáficos o indice de Massa Corporal é tabulado em seis itens  

considerando que 1-Abaixo de peso;. 2-Peso normal; 3-Sobrepeso; 4-Obeso classe I; 

5-Obeso classe II e 6-Obeso classe. Observando a tabela seguinte poderemos ver 

entre que valores se encontra o IMC dos vários individuos em estudo. 

 

 

Categorização dos valores do IMC 

Índice IMC Classificação 

1 < 18,5 Abaixo de Peso 

2 18,5 – 24,9 Peso Normal 

3 25,0 – 29,9 Sobrepeso 

4 30,0 – 34,9 Obeso classe I 

5 35,0 – 39,9 Obeso calsse II 

6 ≥ 40,0 Obeso classe III 

Fonte: ACSM, 2007 

 

1.7.1 Análise descritiva do Índice Massa Corporal 

Índice Massa Corporal - IMC 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Abaixo de Peso Prog. SETE 0 0% 0 0% 

Peso Normal Prog. SETE 8 20% 9 22% 

Sobrepeso Prog. SETE 19 46% 20 49% 

Obeso classe I Prog. SETE 13 32% 10 24% 

Obeso classe II Prog. SETE 1 2% 2 5% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Abaixo de Peso Prog. Tradicional 0 0% 0 0% 

Peso Normal Prog. Tradicional 2 5% 3 8% 

Sobrepeso Prog. Tradicional 25 64% 24 62% 

Obeso classe I Prog. Tradicional 11 28% 11 28% 

Obeso classe II Prog. Tradicional 1 3% 1 3% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 
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Em relação ao índice de massa corporal podemos verificar que em ambos os 

programas se verifica um aumento da percentagem de indivíduos na categoria peso 

normal. Relativamente à categoria sobrepeso, enquanto que no programa 

Tradicional se verificou uma ligeira diminuição da percentagem de indivíduos, no 

Programa SETE verificou-se um ligeiro aumento. A percentagem de indivíduos na 

categoria obeso classe I, no programa Tradicional manteve-se e no Programa SETE 

diminuiu.  
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1.7.2 Análise inferencial do Índice Massa Corporal 
 
 

Hipótese Grupos  
Modelo 

estatístico usado  
 

p 

H1g) 

Os Idosos do Programa SETE 
melhoram mais o seu IMC do que os 
idosos do que os Idosos do Programa 
Tradicional;  

 

Pré –teste SETE  
Pré –teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,555 

Pré –teste SETE  
Pós-teste SETE  

a) 
Wilcoxon 

 
0,414 

Pré –teste Tradicional 
Pós-teste Tradicional 

a) 
Wilcoxon 

 
0,655 

Pós-teste SETE  
Pós-teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,370 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

Notas: a) o facto de os dados serem em índice optou-se por modelos estatísticos não-paramétricos 
Não realizando por isso as provas de Aleatoriedade (Runs) e de Normalidade (K-S) e de Homogeneidade (Levenne). 

 
No IMC verificamos que as condições dos dois grupos são similares no pré-teste, 

mas não se verificam diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos 

programas (pré-pós-teste) e também entre os grupos no pós-teste, pelo que 

rejeitamos a hipótese de trabalho. 

 
1.8. Composição corporal  

Na composição corporal iremos apresentar os resultados relativos à massa corporal, 

massa gorda e massa muscular. 

 

1.8.1. Análise descritiva da Massa Corporal (Kg) 

 

Massa Corporal Média (Kg) Desvio Padrão 

Pré-teste SETE 69,6 10,3 

Pós-teste SETE 69,1 10,1 

Pré-teste Tradicional 70,0 10,7 

Pós-teste Tradicional 69,5 10,9 
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No que se refere à massa corporal dos indivíduos verificamos que tendencialmente 

existe uma diminuição da massa corporal do pré para o pós-teste. Em termos 

médios e em ambos os programas, podemos afirmar que apresentam valores 

semelhantes e que diminuíram em aproximadamente 0,5 kg do início da época para 

o fim da época. 
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1.8.2. Análise inferencial da Massa Corporal  
 

Hipóteses Grupos  
Prova de 

Runs 
Prova de 

K-S 
Prova de 
Levene 

Modelo 
estatístico 

usado 

H2a) 
 
 

Os Idosos do Programa SETE 
melhoram mais a sua massa  

corporal (Kg) após a participação  
no programa de AF do que os  

Idosos do Programa Tradicional;  
 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,548 0,963 

0,003 
U Mann-Whitney 

 Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,716 0,97 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,548 0,963 

0,004 
Wilcoxon 
 Pós-teste 

Programa SETE 
0,586 0,959 

Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,716 0,97 

0,000 
Wilcoxon 
 Pós-teste 

Programa 
Tradicional 

0,742 0,83 

Pós-teste 
Programa SETE 

0,586 0,959 

0,000 
U Mann-Whitney 

 Pós-teste 
Programa 

Tradicional 
0,742 0,83 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar através da tabela em cima, que as condições dos dois grupos são 

similares no pré-teste, e que não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas entre os programas no pós-teste, pelo que rejeitamos a hipótese de 

trabalho. 

 

 Média Desvio Padrão p 

Pré -teste SETE 69,58 10,33 
0,916 

Pré -teste Tradicional 69,99 10,66 

Pré -teste SETE 69,58 10,33 
0,083 

Pós-teste SETE 69,06 10,33 

Pré -teste Tradicional 69,99 10,66 
0,388 

Pós-teste Tradicional 69,45 10,93 

Pós-teste SETE 69,06 10,33 
0,950 

Pós-teste Tradicional 69,45 10,93 
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1.9. Massa Gorda (FAT%)  

1.9.1. Análise descritiva da Massa Gorda  

 

Índice da percentagem de Massa Gorda 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Magro Prog. SETE 1 2% 1 2% 

Standard Prog. SETE 15 37% 19 46% 

Excesso de Peso Prog. SETE 18 44% 18 44% 

Obeso Prog. SETE 7 17% 3 7% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Magro Prog. Tradicional 1 3% 0 0% 

Standard Prog. Tradicional 8 21% 16 41% 

Excesso de Peso Prog. Tradicional 22 56% 17 44% 

Obeso Prog. Tradicional 8 21% 6 15% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 
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Quanto à distribuição dos indivíduos nas categorias relativas à percentagem de 

massa gorda e comparando o pós com o pré-teste, verificamos que em ambos os 

programas o número de indivíduos na categoria standard aumentou. No entanto, na 

categoria excesso de peso, apenas no programa Tradicional se verificou uma 

diminuição do número de indivíduos. 

 
1.9.2 Análise inferencial da Massa Gorda 
 

Hipótese Grupos  
Modelo 

estatístico usado  
 

p 

H2b) 

Os Idosos do Programa SETE 
diminuíram mais a sua massa gorda 

(FAT%) após a participação no 
programa de AF do que os Idosos do 

Programa Tradicional  

Pré –teste SETE  
Pré –teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,213 

Pré –teste SETE  
Pós-teste SETE  

a) 
Wilcoxon 

 
0,033* 

Pré –teste Tradicional 
Pós-teste Tradicional 

a) 
Wilcoxon 

 
0,033* 

Pós-teste SETE  
Pós-teste Tradicional 

a) 
U Mann-Whitney 

 
0,298 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

Notas: a) o facto de os dados serem em índice optou-se por modelos estatísticos não-paramétricos 
Não realizando por isso as provas de Aleatoriedade (Runs) e de Normalidade (K-S) e de Homogeneidade (Levenne). 

 
Quanto a percentagem de Massa Gorda, verificamos que no pré-teste as condições 

dos dois grupos são similares, ambos os programas são eficazes para melhorar esta 

variável. Mas não se verificam diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos no pós-teste, rejeitamos portanto a hipótese de trabalho. 
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1.10. Massa Muscular (Kg)  

1.10.1. Análise descritiva da Massa Muscular  

 

Massa Muscular Média (kg) Desvio Padrão 

Pré-teste SETE 44,3 7,0 

Pós-teste SETE 44,7 6,8 

Pré-teste Tradicional 42,8 7,4 

Pós-teste Tradicional 43,5 6,9 

 

 

 

 
No que concerne à massa muscular, ambos os grupos apresentaram valores médios 

superiores no momento do pós-teste, com uma evolução muito semelhante. 
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1.10.2 Análise inferencial da Massa Muscular  
 

Hipóteses Grupos  
Prova de 

Runs 
Prova de 

K-S 
Prova de 
Levene 

Modelo 
estatístico 

usado 

H2c) 
 
 

Os Idosos do Programa SETE 
melhoram mais a sua massa 

muscular (Kg) após a participação no 
programa de AF do que os Idosos do 

Programa Tradicional 
 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,529 0,843 

0,065 

T de Student para 
amostras 

independentes 
 

Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,645 0,620 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,529 0,843 

0,033 
Wilcoxon 
 Pós-teste 

Programa SETE 
1,000 0,717 

Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,645 0,620 

0,147 

T de Student para 
amostras 

dependentes 
 

Pós-teste 
Programa 

Tradicional 
0,645 0,350 

Pós-teste 
Programa SETE 

1,000 0,717 

0,306 

T de Student para 
amostras 

independentes 
 

Pós-teste 
Programa 

Tradicional 
0,645 0,350 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

 
 
 
 
 
 
 

 Média Desvio Padrão p 

Pré -teste SETE 44,24 7,04 
0,380 

Pré -teste Tradicional 42,82 7,42 

Pré -teste SETE 44,24 7,04 
0,004** 

Pós-teste SETE 44,65 6,84 

Pré -teste Tradicional 42,82 7,42 
0,115 

Pós-teste Tradicional 43,48 6,93 

Pós-teste SETE 44,65 6,84 
0,450 

Pós-teste Tradicional 43,48 6,93 

 

Quando testamos a hipótese relativa à massa muscular verificamos que as 

condições dos dois grupos no pré-teste são similares. Só no Programa SETE se 

verificam melhorias entre o pré e o pós-teste, ou seja, o Programa SETE é mais 

eficaz para o aumento da massa muscular. No entanto entre grupos no pós-teste 

não existem diferenças estatisticamente significativas, rejeitamos portanto a 

hipótese de trabalho. 
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2. Qualidade de Vida 

 

No que respeita aos resultados do questionário da qualidade de vida (MOS SF36) 

iniciamos pela análise descritiva, apresentando questão a questão através de uma 

tabela e de um gráfico, nos quais podemos verificar a evolução do Programa SETE e 

do Programa Tradicional do pré-teste para o pós-teste. Terminamos a análise 

descritiva através de uma tabela global, na qual apresentamos as médias e 

respectivo desvio padrão no pré e pós-teste de cada uma das dimensões: função 

física; desempenho físico; dor física; saúde geral; vitalidade; função social; desempenho 

emocional; saúde mental, em ambos os programas e através de um gráfico para cada 

dimensão, no qual se pode ler os resultados entre o pré-teste e o pós-teste do 

Programa SETE através da linha azul os resultados do programa Tradicional através 

da linha vermelha.  

 

Após a análise descritiva segue-se a análise inferencial para cada dimensão no 

sentido de responder à hipótese delineada para a variável qualidade de vida - H3: Os 

Idosos do Programa SETE apresentam melhor qualidade de vida, após a participação 

no programa do que os idosos do Programa Tradicional, através das sub-hipóteses. 
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2.1. Análise descritiva dos resultados da Qualidade de Vida  
2.1.1. Em geral diria que a sua saúde é: 

 

A sua saúde é 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

óptima Prog. SETE 3 7% 0 0% 

muito boa Prog. SETE 3 7% 2 5% 

boa Prog. SETE 8 20% 19 46% 

razoável Prog. SETE 21 51% 18 44% 

fraca Prog. SETE 6 15% 2 5% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

óptima Prog. Tradicional 0 0% 0 0% 

muito boa Prog. Tradicional 3 8% 2 5% 

boa Prog. Tradicional 6 15% 10 26% 

razoável Prog. Tradicional 18 46% 19 49% 

fraca Prog. Tradicional 12 31% 8 21% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 

 

 
 

 

Relativamente à pergunta: em geral diria que a sua saúde é, gostaríamos de destacar 

a evolução registada no item “boa” no Programa SETE. Em ambos os programas se 

verifica uma diminuição da percentagem no item “fraca”. 
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2.1.2. Comparando com o que acontecia à um ano como descreve o seu estado 
geral actual: 
 
 

Saúde geral actual 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

muito melhor Prog. SETE 2 5% 4 10% 

com algumas melhoras Prog. SETE 12 29% 28 68% 

aproximadamente igual Prog. SETE 20 49% 8 20% 

um pouco pior Prog. SETE 7 17% 1 2% 

muito pior Prog. SETE 0 0% 0 0% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

muito melhor Prog. Tradicional 3 8% 3 8% 

com algumas melhoras Prog. Tradicional 5 13% 18 46% 

aproximadamente igual Prog. Tradicional 20 51% 15 38% 

um pouco pior Prog. Tradicional 9 23% 3 8% 

muito pior Prog. Tradicional 2 5% 0 0% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 
 

Em termos de saúde geral actual em ambos os programas se verifica uma evolução 

positiva, nomeadamente no item “com algumas melhoras” (SETE pré 29% - pós 68%) 

e  (Tradicional pré 13% - pós 46%), no programa SETE gostaríamos ainda de destacar 

o item “aproximadamente igual” que tem um decréscimo de 49% no pré-teste para 

20% no pós. 
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As perguntas que se seguem são sobre as actividades que executam no seu dia-a-

dia. Será que a sua saúde o (a) limita nestas actividades? E se sim quanto? 

2.1.3. Actividades violentas, tais como correr, levantar pesos, participar em 
desportos extenuantes: 
 

Actividades violentas, tais como correr, levantar pesos, participar em 
desportos extenuantes 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Muito limitado. Prog. SETE 15 37% 6 15% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. SETE 16 39% 18 44% 

Não. Nada limitado. Prog. SETE 10 24% 17 41% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Muito limitado. Prog. Tradicional 14 36% 6 15% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. Tradicional 17 44% 17 44% 

Não. Nada limitado. Prog. Tradicional 8 21% 16 41% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 
 

No que diz respeito às actividades violentas, tais como correr, levantar pesos, 

participar em desportos extenuantes, os dois programas apresentam aumentos 

paralelos do pré-teste e pós-teste em relação à classificação “nada limitado”. 

Verificando-se que a participação em ambos os programas melhora a capacidade de 

realizar as actividades violentas. 
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2.1.4. Actividades moderadas, tais como deslocar uma mesa ou aspirar a casa: 
 

Actividades moderadas, tais como deslocar uma mesa ou aspirar a casa 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Muito limitado. Prog. SETE 8 20% 2 5% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. SETE 14 34% 15 37% 

Não. Nada limitado. Prog. SETE 19 46% 24 59% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Muito limitado. Prog. Tradicional 7 18% 2 5% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. Tradicional 10 26% 10 26% 

Não. Nada limitado. Prog. Tradicional 22 56% 27 69% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 
 

Em termos das actividades moderadas, tais como deslocar uma mesa ou aspirar a 

casa existiu uma melhoria nos dois programas no item “não, nada limitado”, 

aumentando 13% do pré para o pós-teste, em ambos os programas. De salientar 

também no item “sim, muito limitado” uma descida do pré para o pós-teste em 

ambos os programas. 
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2.1.5. Levantar ou pegar nas compras de mercearia: 
 

Levantar ou pegar nas compras de mercearia 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Muito limitado. Prog. SETE 10 24% 1 2% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. SETE 11 27% 12 29% 

Não. Nada limitado. Prog. SETE 20 49% 28 68% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Muito limitado. Prog. Tradicional 3 8% 2 5% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. Tradicional 11 28% 8 21% 

Não. Nada limitado. Prog. Tradicional 25 64% 29 74% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 
 

No que diz respeito a levantar ou pegar nas compras de mercearia verifica-se que os 

indivíduos do programa SETE tiveram uma acentuada mudança na sua resposta do 

pré para o pós-teste, sentindo-se muito mais “nada limitados” após a sua 

participação no programa de actividade física. Enquanto que no programa 

Tradicional existe também uma clara melhoria, embora não tão acentuada  
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2.1.6. Subir vários lanços de escadas: 
 

Subir vários lanços de escadas 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Muito limitado. Prog. SETE 12 29% 2 5% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. SETE 12 29% 13 32% 

Não. Nada limitado. Prog. SETE 17 41% 26 63% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Muito limitado. Prog. Tradicional 11 28% 2 5% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. Tradicional 11 28% 10 26% 

Não. Nada limitado. Prog. Tradicional 17 44% 27 69% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 
 

 

 
 

Os indivíduos dos dois programas apresentam melhorias relativamente à actividade 

subir vários lanços de escadas. E apresentam opiniões muito semelhantes tanto no 

pré-teste como no pós-teste. 
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2.1.7. Subir um lanço de escadas: 
 

Subir um lanço de escadas  

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Muito limitado. Prog. SETE 0 0% 0 0% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. SETE 13 32% 8 20% 

Não. Nada limitado. Prog. SETE 28 68% 33 80% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Muito limitado. Prog. Tradicional 4 10% 1 3% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. Tradicional 10 26% 3 8% 

Não. Nada limitado. Prog. Tradicional 25 64% 35 90% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 

 
 
 
 

Os indivíduos dos dois programas apresentam melhorias a subir um lanço de 

escadas do início para o fim da época (pós-teste). 
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2.1.8. Inclinar-se, ajoelhar-se ou baixar-se: 
 

Inclinar-se, ajoelhar-se ou baixar-se 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Muito limitado. Prog. SETE 8 20% 6 15% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. SETE 20 49% 15 37% 

Não. Nada limitado. Prog. SETE 13 32% 20 49% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Muito limitado. Prog. Tradicional 8 21% 4 10% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. Tradicional 18 46% 16 41% 

Não. Nada limitado. Prog. Tradicional 13 33% 19 49% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 
 

 

 
 

Em ambos os programas os indivíduos registam melhorias quando se inclinam, 

ajoelham ou baixam-se. Ou seja, a maior percentagem de resposta no início da 

época (pré-teste) concentrava-se em ambos os programas no item “Sim. Um pouco 

limitado” e após o decorrer do programa (pós-teste) encontramos uma maior 

percentagem no item “Não. Nada limitado”. 
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2.1.9. Andar mais de um Km: 
 

Andar mais de um Km 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Muito limitado. Prog. SETE 2 5% 1 2% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. SETE 13 32% 8 20% 

Não. Nada limitado. Prog. SETE 26 63% 32 78% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Muito limitado. Prog. Tradicional 2 5% 2 5% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. Tradicional 7 18% 8 21% 

Não. Nada limitado. Prog. Tradicional 30 77% 29 74% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 
 

 

 
 
 

Com o programa SETE os indivíduos afirmam conseguirem andar mais de um Km, 

não se sentido limitados. Enquanto os indivíduos do programa Tradicional não se 

verifica nenhuma melhoria face ao pré-teste. 
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2.1.10. Andar vários quarteirões: 
 
Andar vários quarteirões 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Muito limitado. Prog. SETE 6 15% 1 2% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. SETE 13 32% 12 29% 

Não. Nada limitado. Prog. SETE 22 54% 28 68% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 
Sim. Muito limitado. Prog. Tradicional 3 8% 1 3% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. Tradicional 9 23% 11 28% 

Não. Nada limitado. Prog. Tradicional 27 69% 27 69% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 
 
 

 
 
 

No programa SETE apresenta uma melhoria nomeadamente no item “Não. Nada 

limitado” passando de 54% no pré-teste para 68% no pós-teste. No programa 

Tradicional manteve-se praticamente igual do pré para o pós-teste. 
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2.1.11. Andar um quarteirão: 
 

Andar um quarteirão 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Muito limitado. Prog. SETE 4 10% 1 2% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. SETE 7 17% 9 22% 

Não. Nada limitado. Prog. SETE 30 73% 31 76% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Muito limitado. Prog. Tradicional 1 3% 0 0% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. Tradicional 6 15% 9 23% 

Não. Nada limitado. Prog. Tradicional 32 82% 30 77% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 
 

Relativamente à actividade andar um quarteirão não se verificam grandes evoluções do 

pré para o pós-teste em ambos os programas. A destacar o item “sim, muito limitado” no 

programa SETE que reduz de 10% para 2%. 
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2.1.12. Tomar banho ou vestir-se sozinho (a): 
 

Tomar banho ou vestir-se sozinho (a) 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Muito limitado. Prog. SETE 1 2% 0 0% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. SETE 2 5% 2 5% 

Não. Nada limitado. Prog. SETE 38 93% 39 95% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Muito limitado. Prog. Tradicional 0 0% 0 0% 

Sim. Um pouco limitado. Prog. Tradicional 1 3% 2 5% 

Não. Nada limitado. Prog. Tradicional 38 97% 37 95% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 
No que concerne ao tomar banho ou vestir-se sozinho, a maioria dos indivíduos em 

ambos os programas não se sentem limitados, não se verificando diferenças do pré 

para o pós-teste, o que reflecte independência dos indivíduos nesta tarefa.  
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276 

Durante as últimas quatro semanas teve, no seu trabalho ou actividades diárias, 

alguns dos problemas apresentados a seguir como consequência do seu estado de 

saúde física. 

 
2.1.13. Diminui o tempo gasto a trabalhar ou em outras actividades? 
 

Diminui o tempo gasto a trabalhar ou em outras actividades? 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Prog. SETE 10 24% 9 22% 

Não. Prog. SETE 31 76% 32 78% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Prog. Tradicional 12 31% 11 28% 

Não. Prog. Tradicional 27 69% 28 72% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 

 
 
 
 

Em ambos os programas os alunos não diminuíram o tempo gasto a trabalhar ou em 

outras actividades. Não se verificando grandes diferenças do pré para o pós-teste. 
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2.1.14. Fez menos do que queria? 
 

Fez menos do que queria? 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Prog. SETE 13 32% 13 32% 

Não. Prog. SETE 28 68% 28 68% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Prog. Tradicional 16 41% 11 28% 

Não. Prog. Tradicional 23 59% 28 72% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 
 
 

Os indivíduos do programa Tradicional registam uma melhoria do pré para o pós-

teste no que se refere a esta questão. Não se verificam alterações nas respostas dos 

indivíduos do programa SETE. 
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2.1.15. Sentiu-se limitado (a) no tipo de trabalho ou em outras actividades? 
 

Sentiu-se limitado (a) no tipo de trabalho ou em outras actividades?  

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Prog. SETE 16 39% 6 15% 

Não. Prog. SETE 25 61% 35 85% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Prog. Tradicional 10 26% 11 28% 

Não. Prog. Tradicional 29 74% 28 72% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 
 

Os indivíduos do programa SETE não se sentiram limitados no tipo de trabalho ou 

em outras actividades, uma vez que melhoraram de 61% (pré-teste) para 85% (pós-

teste). Enquanto os indivíduos de programa Tradicional apresentam ainda algumas 

limitações neste tipo de trabalho/actividades, mantendo-se similar entre o pré-teste 

e o pós-teste. 
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2.1.16. Teve dificuldade em executar o seu trabalho ou outras actividades diárias ( 
por exemplo, foi preciso esforçar-se mais)? 
 

Teve dificuldade em executar o seu trabalho ou outras actividades diárias ( 
por exemplo, foi preciso esforçar-se mais)?  

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Prog. SETE 17 41% 6 15% 

Não. Prog. SETE 24 59% 35 85% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Prog. Tradicional 12 31% 9 23% 

Não. Prog. Tradicional 27 69% 30 77% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 
 

 

 
 
 

Verifica-se após a participação no programa SETE, os indivíduos apresentam uma 

dificuldade muito menor ao executar actividades. No que respeita ao programa 

Tradicional também existe uma evolução no sentido de sentiram menos 

dificuldades, mas não tão acentuada. 
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Durante as últimas 4 semanas teve, no seu trabalho ou actividades diárias, alguns 

problemas apresentados a seguir devido a quaisquer problemas emocionais ( tal 

como sentir-se deprimido (a) ou ansioso (a))? 

 

2.1.17. Diminuiu o tempo gasto a trabalhar ou em outras actividades? 
 

Diminuiu o tempo gasto a trabalhar ou em outras actividades?  

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Prog. SETE 11 27% 9 22% 

Não. Prog. SETE 30 73% 32 78% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Prog. Tradicional 16 41% 9 23% 

Não. Prog. Tradicional 23 59% 30 77% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 
 
 

Não se verificam alterações na opinião dos indivíduos do programa SETE, enquanto 

que no programa Tradicional existe um ligeiro aumento da resposta “não” 

diminuíram o tempo gasto. 

 

27% 22%
41%

23%

73% 78%
59%

77%

Pré-Teste 
SETE

Pós-Teste 
SETE

Pré-Teste 
Tradicional

Pós-Teste 
Tradicional

Diminuiu o tempo gasto a trabalhar ou em outras 
actividades? 

Não

Sim



 

281 

2.1.18. Fez menos do que queria fazer? 
 

Fez menos do que queria fazer? 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Prog. SETE 11 27% 9 22% 

Não. Prog. SETE 30 73% 32 78% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Prog. Tradicional 14 36% 9 23% 

Não. Prog. Tradicional 25 64% 29 74% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 
 

Podemos verificar através do gráfico em cima que não se apuram grandes 

diferenças do pré para o pós-teste no programa SETE, apenas a salientar que no 

programa Tradicional no pós-teste existiu uma diminuição do item “sim”, passando 

de 36% para 23%. 
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2.1.19. Não executou o trabalho ou outras actividades tão cuidadosamente como 
era costume? 
 

Não executou o trabalho ou outras actividades tão cuidadosamente como 
era costume? 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sim. Prog. SETE 10 24% 6 15% 

Não. Prog. SETE 31 76% 35 85% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sim. Prog. Tradicional 10 26% 11 28% 

Não. Prog. Tradicional 29 74% 28 72% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 
 
 

Relativamente ao executar as tarefas tão cuidadosamente como queria, verifica-se 

que os indivíduos do programa SETE apresentam diferenças diminuindo as 

respostas do item “sim” de 24% para 15% como consequência existiu um aumento no 

item “não” de 76% para 85%, enquanto que no programa Tradicional não se 

verificam diferenças. 
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2.1.20. Durante as últimas 4 semanas em que medida é que a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram no seu relacionamento social normal com a 

família, amigos, vizinhos ou outras pessoas? 

 

Durante as últimas 4 semanas em que medida é que a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram no seu relacionamento social normal com 
a família, amigos, vizinhos ou outras pessoas? 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Absolutamente nada Prog. SETE 30 73% 37 90% 

Pouco Prog. SETE 3 7% 1 2% 

Moderadamente Prog. SETE 4 10% 2 5% 

Bastante Prog. SETE 4 10% 1 2% 

Imenso Prog. SETE 0 0% 0 0% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Absolutamente nada Prog. Tradicional 24 62% 31 79% 

Pouco Prog. Tradicional 8 21% 4 10% 

Moderadamente Prog. Tradicional 5 13% 2 5% 

Bastante Prog. Tradicional 2 5% 2 5% 

Imenso Prog. Tradicional 0 0% 0 0% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 

 

 
 

Nos dois programas verifica-se uma melhoria do item “absolutamente nada”, ou 

seja, a saúde física ou problemas emocionais não interferiram no seu 

relacionamento social normal com a família, amigos, vizinhos ou outras pessoas. 
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2.1.21. Durante as últimas 4 semana teve dores?  
 

Durante as últimas 4 semanas teve dores?  

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Nenhumas Prog. SETE 10 24% 12 29% 

Muito fracas Prog. SETE 3 7% 8 20% 

Ligeiras Prog. SETE 17 41% 15 37% 

Fortes Prog. SETE 10 24% 5 12% 

Muito fortes Prog. SETE 1 2% 1 2% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Nenhumas Prog. Tradicional 6 15% 12 31% 

Muito fracas Prog. Tradicional 8 21% 3 8% 

Ligeiras Prog. Tradicional 14 36% 19 49% 

Fortes Prog. Tradicional 6 15% 5 13% 

Muito fortes Prog. Tradicional 5 13% 0 0% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 

Pelo que podemos observar relativamente às dores, verificamos que os indivíduos 

do programa SETE tiveram uma diminuição das dores “ligeiras” e “fortes”, mas com 

um ligeiro aumento das muito fracas, ou mesmo nenhumas dores. 

 

No programa Tradicional os indivíduos referem que diminuíram as dores “muito 

fortes” e “fortes”, aumentando nos itens “ligeiras” e ou “nenhumas”. 
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2.1.22. Durante as últimas 4 semanas, de que forma é que a dor interferiu como seu 

trabalho normal (tanto o trabalho fora de casa como o trabalho doméstico)? 

 

Durante as últimas 4 semanas, de que forma é que a dor interferiu como seu 
trabalho normal (tanto o trabalho fora de casa como o trabalho doméstico)? 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Absolutamente nada Prog. SETE 20 49% 31 76% 

Pouco Prog. SETE 8 20% 4 10% 

Moderadamente Prog. SETE 7 17% 4 10% 

Bastante Prog. SETE 5 12% 2 5% 

Imenso Prog. SETE 0 0% 0 0% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Absolutamente nada Prog. Tradicional 17 44% 24 62% 

Pouco Prog. Tradicional 10 26% 7 18% 

Moderadamente Prog. Tradicional 5 13% 6 15% 

Bastante Prog. Tradicional 6 15% 2 5% 

Imenso Prog. Tradicional 1 3% 0 0% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 

 
 
 

Verifica-se uma evolução em ambos os programas em termos do item 

“absolutamente nada” mais notório no programa SETE, ou seja, a dores não 

interferiram no trabalho normal dos indivíduos. 
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286 

As perguntas que se seguem pretendem avaliar a forma como se sentiu e como lhe 

correram as coisas nas últimas quatro semanas. 

 

2.1.23. Se sentiu cheio (a) de vitalidade? 

Se sentiu cheio (a) de vitalidade? 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sempre Prog. SETE 13 32% 8 20% 

A maior parte do tempo Prog. SETE 9 22% 22 54% 

Bastante tempo Prog. SETE 4 10% 5 12% 

Algum tempo Prog. SETE 11 27% 5 12% 

Pouco tempo Prog. SETE 4 10% 1 2% 

Nunca Prog. SETE 0 0% 0 0% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sempre Prog. Tradicional 10 26% 3 8% 

A maior parte do tempo Prog. Tradicional 9 23% 13 33% 

Bastante tempo Prog. Tradicional 3 8% 5 13% 

Algum tempo Prog. Tradicional 12 31% 15 38% 

Pouco tempo Prog. Tradicional 4 10% 3 8% 

Nunca Prog. Tradicional 1 3% 0 0% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 

 
 

Podemos verificar através do gráfico que no programa SETE os indivíduos se sentiram a 

“maior parte do tempo” com vitalidade após a participação no programa. No programa 

Tradicional não existiram grandes alterações a destacar. 
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2.1.24. Se sentiu muito nervoso(a)? 
 

Se sentiu muito nervoso(a)? 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sempre  Prog. SETE 3 7% 3 7% 

A maior parte do tempo  Prog. SETE 3 7% 1 2% 

Bastante tempo  Prog. SETE 3 7% 6 15% 

Algum tempo  Prog. SETE 11 27% 9 22% 

Pouco tempo  Prog. SETE 10 24% 12 29% 

Nunca  Prog. SETE 11 27% 8 20% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sempre Prog. Tradicional 0 0% 1 3% 

A maior parte do tempo Prog. Tradicional 6 15% 2 5% 

Bastante tempo Prog. Tradicional 2 5% 5 13% 

Algum tempo Prog. Tradicional 7 18% 16 41% 

Pouco tempo Prog. Tradicional 6 15% 4 10% 

Nunca Prog. Tradicional 20 51% 11 28% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 

 
 

Quando questionádos se se sentiam muito nervosos podemos verificar  que o itens mais 

respondidos no programa SETE foram “algum tempo” e “pouco tempo” e no programa 

Tradiconal “algum tempo” e “nunca” verificando-se uma diminução neste ultimo item  do 

pré-teste para o pós-teste em ambos os programas, de destacar a evolução do pré para o 

pós teste no item “nunca” passando de 51% para 28%. 
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2.1.25. Se sentiu tão deprimido(a) que nada o(a) animava? 
 

Se sentiu tão deprimido(a) que nada o(a) animava? 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sempre  Prog. SETE 2 5% 0 0% 

A maior parte do tempo  Prog. SETE 2 5% 4 10% 

Bastante tempo  Prog. SETE 4 10% 4 10% 

Algum tempo  Prog. SETE 3 7% 3 7% 

Pouco tempo  Prog. SETE 6 15% 7 17% 

Nunca  Prog. SETE 24 59% 23 56% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sempre Prog. Tradicional 0 0% 1 3% 

A maior parte do tempo Prog. Tradicional 0 0% 1 3% 

Bastante tempo Prog. Tradicional 0 0% 1 3% 

Algum tempo Prog. Tradicional 5 13% 7 18% 

Pouco tempo Prog. Tradicional 17 44% 8 21% 

Nunca Prog. Tradicional 17 44% 21 54% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 
 

No que se refere ao facto de se sentirem deprimidos podemos constatar que no 

programa Tradicional existiu um aumento no pós-teste dos indivíduos que 

responderam “nunca”. Enquanto que no programa SETE não existem grandes 

alterações a destacar, embora,  se verifique que relativamente a esta pergunta o 

programa SETE parece ser mais eficaz. 
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2.1.26. Se sentiu calmo(a) e tranquilo(a)? 
 
 

Se sentiu calmo(a) e tranquilo(a)?  

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sempre  Prog. SETE 16 39% 17 41% 

A maior parte do tempo  Prog. SETE 6 15% 11 27% 

Bastante tempo  Prog. SETE 1 2% 1 2% 

Algum tempo  Prog. SETE 13 32% 9 22% 

Pouco tempo  Prog. SETE 5 12% 3 7% 

Nunca  Prog. SETE 0 0% 0 0% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sempre Prog. Tradicional 11 28% 11 28% 

A maior parte do tempo Prog. Tradicional 10 26% 8 21% 

Bastante tempo Prog. Tradicional 1 3% 5 13% 

Algum tempo Prog. Tradicional 12 31% 8 21% 

Pouco tempo Prog. Tradicional 5 13% 5 13% 

Nunca Prog. Tradicional 0 0% 2 5% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 

 
 
 

Relativamente ao facto de se sentirem calmos e tranquilos, podemos referir que os 

indivíduos do programa SETE no pré-teste indicaram como maior percentagem os 

itens “sempre e algum tempo” enquanto que no pós-teste os itens que apresentam 

maior percentagem são o “sempre e a maior parte de tempo”, verificando desta 

forma uma melhoria após a participação no programa. No programa Tradicional não 
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se verificam grandes alterações, a não ser, nos itens “a maior parte do tempo” que 

decresceu 5% do pré para o pós-teste e no “algum tempo” que decresceu 10%. 

 
2.1.27. Se sentiu com muita energia? 
 

Se sentiu com muita energia? 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sempre  Prog. SETE 6 15% 7 17% 

A maior parte do tempo  Prog. SETE 12 29% 13 32% 

Bastante tempo  Prog. SETE 4 10% 6 15% 

Algum tempo  Prog. SETE 7 17% 10 24% 

Pouco tempo  Prog. SETE 9 22% 4 10% 

Nunca  Prog. SETE 3 7% 1 2% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sempre Prog. Tradicional 7 18% 5 13% 

A maior parte do tempo Prog. Tradicional 10 26% 10 26% 

Bastante tempo Prog. Tradicional 3 8% 3 8% 

Algum tempo Prog. Tradicional 10 26% 15 38% 

Pouco tempo Prog. Tradicional 8 21% 6 15% 

Nunca Prog. Tradicional 1 3% 0 0% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 

Os indivíduos do programa SETE sentiram-se com mais energia após a participação 

no programa. Enquanto que os indivíduos do programa Tradicional destacamos 

apenas o item “algum tempo” que teve um aumento 12% do pré para o pós-teste. 
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2.1.28. Se sentiu triste e em baixo? 
 

Se sentiu triste e em baixo?  

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sempre  Prog. SETE 2 5% 1 2% 

A maior parte do tempo  Prog. SETE 2 5% 0 0% 

Bastante tempo Prog. SETE 5 12% 2 5% 

Algum tempo Prog. SETE 9 22% 8 20% 

Pouco tempo Prog. SETE 6 15% 9 22% 

Nunca Prog. SETE 17 41% 21 51% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sempre Prog. Tradicional 0 0% 1 3% 

A maior parte do tempo Prog. Tradicional 4 10% 4 10% 

Bastante tempo Prog. Tradicional 5 13% 0 0% 

Algum tempo Prog. Tradicional 8 21% 5 13% 

Pouco tempo Prog. Tradicional 10 26% 14 36% 

Nunca Prog. Tradicional 12 31% 15 38% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 

Em ambos os programas verificamos que no pós-teste existe uma maior 

percentagem de indivíduos que não se sentiram triste ou em baixo. Os indivíduos do 

programa SETE mostraram-se menos tristes do que os do programa Tradicional no 

momento do pós-teste. 
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2.1.29. Se sentiu estafado(a)? 
 

Se sentiu estafado(a)? 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sempre  Prog. SETE 1 2%   0% 

A maior parte do tempo  Prog. SETE 1 2% 1 2% 

Bastante tempo  Prog. SETE 2 5% 4 10% 

Algum tempo  Prog. SETE 15 37% 13 32% 

Pouco tempo  Prog. SETE 10 24% 12 29% 

Nunca  Prog. SETE 12 29% 11 27% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sempre Prog. Tradicional 2 5%   0% 

A maior parte do tempo Prog. Tradicional 5 13% 3 8% 

Bastante tempo Prog. Tradicional 4 10% 1 3% 

Algum tempo Prog. Tradicional 11 28% 10 26% 

Pouco tempo Prog. Tradicional 9 23% 17 44% 

Nunca  Prog. Tradicional 8 21% 8 21% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 
 

Os indivíduos do programa Tradicional revelam-se sentir menos cansados no pós-teste. 

Quanto aos indivíduos do programa SETE não se verificam grandes alterações do pré para 

o pós-teste. 
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2.1.30. Se sentiu feliz? 
 

Se sentiu feliz? 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sempre  Prog. SETE 13 32% 16 39% 

A maior parte do tempo  Prog. SETE 9 22% 10 24% 

Bastante tempo  Prog. SETE 1 2% 4 10% 

Algum tempo  Prog. SETE 13 32% 5 12% 

Pouco tempo  Prog. SETE 2 5% 4 10% 

Nunca  Prog. SETE 3 7% 2 5% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sempre Prog. Tradicional 12 31% 13 33% 

A maior parte do tempo Prog. Tradicional 11 28% 12 31% 

Bastante tempo Prog. Tradicional 4 10% 1 3% 

Algum tempo Prog. Tradicional 5 13% 8 21% 

Pouco tempo Prog. Tradicional 4 10% 4 10% 

Nunca Prog. Tradicional 3 8% 1 3% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 

Todos os indivíduos se sentiram mais felizes após a participação nos programas, 

sendo que nos indivíduos do programa SETE existem mais diferenças do pré para o 

pós-teste no sentido de se sentirem mais felizes. 
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2.1.31. Se sentiu cansado(a)? 
 

Se sentiu cansado(a)? 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sempre  Prog. SETE 2 5% 1 2% 

A maior parte do tempo  Prog. SETE 3 7% 3 7% 

Bastante tempo  Prog. SETE 3 7% 5 12% 

Algum tempo  Prog. SETE 15 37% 9 22% 

Pouco tempo  Prog. SETE 10 24% 12 29% 

Nunca  Prog. SETE 8 20% 11 27% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sempre Prog. Tradicional 1 3% 0 0% 

A maior parte do tempo Prog. Tradicional 5 13% 2 5% 

Bastante tempo Prog. Tradicional 5 13% 0 0% 

Algum tempo Prog. Tradicional 13 33% 16 41% 

Pouco tempo Prog. Tradicional 6 15% 16 41% 

Nunca Prog. Tradicional 9 23% 5 13% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 

 
 

Verifica-se em ambos os programas uma melhoria relativamente ao estado de cansaço 

embora neste item as alterações estejam distribuídas pelos vários itens. 
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2.1.32. Durante as últimas 4 semanas, até que ponto é que a sua saúde física ou 

problemas emocionais limitaram a sua actividade social (tal como visitar amigos ou 

familiares próximos)? 

 

Durante as últimas 4 semanas, até que ponto é que a sua saúde física ou problemas 
emocionais limitaram a sua actividade social (tal como visitar amigos ou familiares 
próximos)? 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Sempre  Prog. SETE 1 2% 0 0% 

A maior parte das vezes Prog. SETE 2 5% 0 0% 

Algum tempo  Prog. SETE 6 15% 4 10% 

Bastante Prog. SETE 1 2% 1 2% 

Nunca Prog. SETE 31 76% 36 88% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Sempre  Prog. Tradicional 1 3% 0 0% 

A maior parte das vezes Prog. Tradicional 5 13% 0 0% 

Algum tempo  Prog. Tradicional 4 10% 5 13% 

Bastante Prog. Tradicional 2 5% 0 0% 

Nunca Prog. Tradicional 27 69% 34 87% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 

 

 
 

No que diz respeito ao ponto, em que a saúde física ou problemas emocionais limitaram a 

actividade social, a maioria dos indivíduos respondeu que não limitou nada. 
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Parece que adoeço mais facilmente que os outros 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Absolutamente verdade Prog. SETE 0 0% 0 0% 

Verdade Prog. SETE 2 5% 5 12% 

Não sei Prog. SETE 4 10% 2 5% 

Falso Prog. SETE 17 41% 15 37% 

Absolutamente falso Prog. SETE 18 44% 19 46% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Absolutamente verdade Prog. Tradicional 0 0% 1 3% 

Verdade Prog. Tradicional 5 13% 6 15% 

Não sei Prog. Tradicional 1 3% 3 8% 

Falso Prog. Tradicional 11 28% 17 44% 

Absolutamente falso Prog. Tradicional 22 56% 12 31% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 

Em termos de parecer que adoece mais facilmente que os outros, os indivíduos do 

programa Tradicional afirmam que é “absolutamente falso” melhorando a sua 

opinião já no pós-teste. Os inquiridos do programa SETE mostram uma melhoria no 

sentido de afirmarem “absolutamente falso”. 
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2.1.34. Sou tão saudável como qualquer outra pessoa 
 

Sou tão saudável como qualquer outra pessoa 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Absolutamente verdade Prog. SETE 15 37% 10 24% 

Verdade Prog. SETE 14 34% 22 54% 

Não sei Prog. SETE 3 7% 5 12% 

Falso Prog. SETE 7 17% 4 10% 

Absolutamente falso Prog. SETE 2 5% 0 0% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Absolutamente verdade Prog. Tradicional 11 28% 7 18% 

Verdade Prog. Tradicional 12 31% 21 54% 

Não sei Prog. Tradicional 3 8% 0 0% 

Falso Prog. Tradicional 9 23% 8 21% 

Absolutamente falso Prog. Tradicional 4 10% 3 8% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 

Em ambos os programas os indivíduos apresentam uma evolução positiva em 

termos de serem tão saudáveis como qualquer outra pessoa. 
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2.1.35. Estou convencido(a) que a minha saúde vai piorar 
 

Estou convencido(a) que a minha saúde vai piorar 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Absolutamente verdade Prog. SETE 2 5% 0 0% 

Verdade Prog. SETE 16 39% 9 22% 

Não sei Prog. SETE 8 20% 8 20% 

Falso Prog. SETE 6 15% 13 32% 

Absolutamente falso Prog. SETE 9 22% 11 27% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Absolutamente verdade Prog. Tradicional 6 15% 3 8% 

Verdade Prog. Tradicional 13 33% 12 31% 

Não sei Prog. Tradicional 3 8% 2 5% 

Falso Prog. Tradicional 8 21% 16 41% 

Absolutamente falso Prog. Tradicional 9 23% 6 15% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 

Em ambos os programas os indivíduos apresentam melhorias em relação à questão 

“estou convencido que a minha saúde vai piorar”. As aulas dos dois programas 

foram construtivas e os alunos mudaram de opinião em relação à actividade física 

contribuir para uma vida mais saudável. 
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2.1.36. A minha saúde é óptima 
 

A minha saúde é óptima 

  
Pré-Teste Pós-Teste 

NºInd % NºInd % 

Absolutamente verdade Prog. SETE 10 24% 9 22% 

Verdade Prog. SETE 11 27% 22 54% 

Não sei Prog. SETE 3 7% 1 2% 

Falso Prog. SETE 16 39% 9 22% 

Absolutamente falso Prog. SETE 1 2% 0 0% 

Total Prog. SETE 41 100% 41 100% 

Absolutamente verdade Prog. Tradicional 5 13% 2 5% 

Verdade Prog. Tradicional 12 31% 19 49% 

Não sei Prog. Tradicional 4 10% 1 3% 

Falso Prog. Tradicional 13 33% 16 41% 

Absolutamente falso Prog. Tradicional 5 13% 1 3% 

Total Prog. Tradicional 39 100% 39 100% 

 
 

 
 

Em ambos os programas os indivíduos afirmam que a sua saúde é óptima 

aumentando a sua opinião após a actividade física, de destacar os itens “verdade” e 

“absolutamente verdade” no pós-teste do programa SETE que perfazem a maior 

parte da percentagem. 
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2.2 Quadro Global das Dimensões da Qualidade de Vida 
 

Dimensões 
Grupo de 
estudo 

N Pré-Teste Pós-Teste 

    
Média 

Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

FF - Função Física 
SETE 41 69,1 25,1 81,5 16,3 

Tradicional 39 73,6 20,9 82,8 19,0 

DF - Desempenho Físico 
SETE 41 65,9 39,4 79,3 34,4 

Tradicional 39 67,9 36,7 73,1 40,3 

DC - Dor Física 
SETE 41 61,8 26,3 70,9 23,5 

Tradicional 39 57,1 26,5 67,9 22,6 

SG - Saúde Geral 
SETE 41 59,9 18,6 65,9 17,1 

Tradicional 39 54,1 20,6 55,2 18,0 

VT - Vitalidade 
SETE 41 65,4 21,0 70,4 16,3 

Tradicional 39 61,5 22,9 65,0 15,4 

FS - Função Social 
SETE 41 86,0 20,4 94,8 11,9 

Tradicional 39 83,0 20,0 92,3 15,1 

DE - Desempenho 
Emocional 

SETE 41 74,0 34,6 80,5 31,6 

Tradicional 39 65,8 40,8 76,1 42,5 

SM - Saúde Mental 
SETE 41 70,0 25,2 76,8 21,2 

Tradicional 39 70,9 20,0 71,9 21,4 
 

 
 
2.2.1 Análise descritiva da Dimensão Função Física (FF) 

 

 
 

Na dimensão Função Física a melhoria verificada para os indivíduos do programa 

SETE (12,4 pontos) foi em termos médios superior à verificada para os indivíduos do 

programa Tradicional (9,2 pontos).  
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2.2.2 Análise descritiva da Dimensão Desempenho Físico (DF) 

 

 
 

Relativamente à dimensão Desempenho Físico, embora os indivíduos do programa 

SETE tenham iniciado o programa com uma média inferior atingiram no momento 

do pós-teste um valor médio superior. 

 

 

2.2.3 Análise descritiva da Dimensão Dor Física (DC) 

 

 
 
Na dimensão Dor Física, os indivíduos evoluíram de uma forma similar nos dois 

programas. 
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2.2.4 Análise descritiva da Dimensão Saúde Geral   

 

 
 

No que respeita à dimensão Saúde Geral, os indivíduos do programa SETE 

registaram uma evolução notoriamente superior (6 pontos) comparativamente aos 

indivíduos do programa Tradicional (1,1 ponto). 

 
 
2.2.5 Análise descritiva da Dimensão Vitalidade 
 

 
 

Na dimensão Vitalidade, os indivíduos evoluíram de uma forma similar nos dois 

programas. 
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2.2.6 Análise descritiva da Dimensão Função Social 
 

 
 

Na dimensão Função Social, os indivíduos evoluíram de uma forma similar nos dois 

programas. 

 

 

2.2.7 Análise descritiva da Dimensão Desempenho Emocional  

 

 
 

Relativamente à dimensão Desempenho Emocional, os indivíduos do programa 

SETE aumentaram mais do pré para o pós-teste (10,3 pontos) comparativamente 

aos indivíduos do programa Tradicional (6,5 pontos). 

86,0 94,8

83,0

92,3

0

20

40

60

80

100

Pré- Teste Pós- Teste

FS - Função Social

SETE

Tradicional

74,0
80,5

65,8

76,1

0

20

40

60

80

100

Pré- Teste Pós- Teste

DE - Desempenho Emocional

SETE

Tradicional



 

304 

2.2.8 Análise inferencial da Dimensão Saúde Mental 
 

 
 
No que respeita à dimensão Saúde Mental os indivíduos do programa Tradicional 

não registaram uma grande melhoria (1 ponto) contrariamente aos indivíduos do 

programa SETE que registaram uma melhoria (5,9). 

 

Em síntese podemos verificar que os resultados apresentaram uma evolução em 

todas as dimensões avaliadas independentemente do programa frequentado, no 

entanto as melhorias foram superiores para os participantes do programa SETE, à 

excepção da dimensão desempenho emocional. 
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2.3 Análise inferencial das Dimensões da Qualidade de Vida 

 

2.3.1 Análise inferencial da Dimensão Função Física 

Hipóteses Grupos  
Prova de 

Runs 
Prova de 

K-S 
Prova de 
Levene 

Modelo 
estatístico 

usado 

H3a) 
 
 

 
Os Idosos do Programa SETE  

apresentam melhor qualidade de 
vida  na dimensão função física do 

que os idosos do Programa 
Tradicional. 

 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,459 0,277 

0,036 
U Mann-Whitney 

 Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,378 0,133 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,459 0,277 

0,001 
Wilcoxon 

 
Pós-teste 

Programa SETE 
0,114 0,179 

Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,378 0,133 

-  
Wilcoxon 
 Pós-teste 

Programa 
Tradicional 

0,297 0,025 

Pós-teste 
Programa SETE 

0,114 0,179 

-   
U Mann-Whitney 

 Pós-teste 
Programa 

Tradicional 
0,297 0,025 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

 

 Média Desvio Padrão p 

Pré -teste SETE 69,1 25,1 
0,582 

Pré -teste Tradicional 73,6 20,9 

Pré -teste SETE 69,1 25,1 
0,001** 

Pós-teste SETE 81,5 16,3 

Pré -teste Tradicional 73,6 20,9 
0,002** 

Pós-teste Tradicional 82,8 19,0 

Pós-teste SETE 81,5 16,3 
0,521 

Pós-teste Tradicional 82,8 19,0 

 

No que respeita à dimensão Função Física, verificamos que no pré-teste as 

condições dos dois grupos são similares, ambos os programas são eficazes para 

melhor esta dimensão. Mas não se verificam diferenças estatisticamente 
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significativas entre os grupos no pós-teste, rejeitamos portanto a hipótese de 

trabalho. 

2.3.2 Análise inferencial da Dimensão Desempenho Físico  

Hipóteses Grupos  
Prova de 

Runs 
Prova de 

K-S 
Prova de 
Levene 

Modelo 
estatístico 

usado 

H3b) 
 
 

 
Os Idosos do Programa SETE  

apresentam melhor qualidade de 
vida  na dimensão desempenho físico

do que os idosos do Programa 
Tradicional. 

 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,742 0,005 

- 
U Mann-Whitney 

 Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
1,0 - 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,742 - 

- 
Wilcoxon 

 
Pós-teste 

Programa SETE 
0,925 0,000 

Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
1,0 0,007 

- 
Wilcoxon 
 Pós-teste 

Programa 
Tradicional 

0,965 0,000 

Pós-teste 
Programa SETE 

0,925 0,000 

- 
U Mann-Whitney 

 Pós-teste 
Programa 

Tradicional 
0,965 - 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

 

 Média Desvio Padrão p 

Pré -teste SETE 65,9 39,4 
0,874 

Pré -teste Tradicional 67,9 36,7 

Pré -teste SETE 65,9 39,4 
0,047* 

Pós-teste SETE 79,3 34,4 

Pré -teste Tradicional 67,9 36,7 
0,531 

Pós-teste Tradicional 73,1 40,3 

Pós-teste SETE 79,3 34,4 
0,559 

Pós-teste Tradicional 73,1 40,3 

 

Quando testamos a hipótese relativa à dimensão Desempenho Físico verificamos 

que as condições dos dois grupos no pré-teste são similares. Só no Programa SETE 

se verificam melhorias entre o pré e o pós-teste, ou seja, o Programa SETE é mais 
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eficaz para a melhoria desta dimensão. No entanto entre grupos no pós-teste não 

se verificam diferenças estatisticamente significativas, rejeitamos portanto a 

hipótese de trabalho. 

 

2.3.3 Análise inferencial da Dimensão Dor Física (DC) 

Hipóteses Grupos  
Prova de 

Runs 
Prova de 

K-S 
Prova de 
Levene 

Modelo 
estatístico 

usado 

H3c) 
 
 

 
Os Idosos do Programa SETE  

apresentam melhor qualidade de 

vida  na dimensão dor física do que 

os idosos do Programa Tradicional. 

 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,997 0,181 

0,95 
T de Student para 

amostras 
independentes 

Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,192 0,783 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,997 - 

- 
Wilcoxon 

 
Pós-teste 

Programa SETE 
0,028 - 

Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,192 0,783 

0,263 

T de Student para 
amostras 

dependentes 
 

Pós-teste 
Programa 

Tradicional 
0,874 0,226 

Pós-teste 
Programa SETE 

0,028 - 

- 
U Mann-Whitney 

 Pós-teste 
Programa 

Tradicional 
0,874 - 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

 

 Média Desvio Padrão p 

Pré -teste SETE 61,8 26,3 
0,426 

Pré -teste Tradicional 57,1 26,5 

Pré -teste SETE 61,8 26,3 
0,026* 

Pós-teste SETE 70,9 23,5 

Pré -teste Tradicional 57,1 26,5 
0,004** 

Pós-teste Tradicional 67,9 22,6 

Pós-teste SETE 70,9 23,5 
0,477 

Pós-teste Tradicional 67,9 22,6 
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Quanto à dimensão Dor Física, verificamos que no pré-teste as condições dos dois 

grupos são similares, ambos os programas são eficazes para melhorar esta 

dimensão. Mas não se verificam diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos no pós-teste, rejeitamos portanto a hipótese de trabalho. 

 

2.3.4 Análise inferencial da Dimensão Saúde Geral   

Hipóteses Grupos  
Prova de 

Runs 
Prova de 

K-S 
Prova de 
Levene 

Modelo 
estatístico 

usado 

H3d) 
 
 

Os Idosos do Programa SETE  

apresentam melhor qualidade de 

vida  na dimensão saúde geral  do 

que os idosos do Programa 

Tradicional. 

 
 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,823 0,558 

0,237 

T de Student para 
amostras 

independentes 
 

Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,195 0,443 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,823 - 

- 
Wilcoxon 

 
Pós-teste 

Programa SETE 
0,004 - 

Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,195 0,443 

0,123 

T de Student para 
amostras 

dependentes 
 

Pós-teste 
Programa 

Tradicional 
0,716 0,405 

Pós-teste 
Programa SETE 

0,004 - 

- 
U Mann-Whitney 

 Pós-teste 
Programa 

Tradicional 
0,716 - 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

 

 Média Desvio Padrão p 

Pré -teste SETE 59,9 18,6 
0,184 

Pré -teste Tradicional 54,1 20,6 

Pré -teste SETE 59,9 18,6 
0,007** 

Pós-teste SETE 65,9 17,1 

Pré -teste Tradicional 54,1 20,6 
0,709 

Pós-teste Tradicional 55,2 18,0 

Pós-teste SETE 65,9 17,1 
0,023* 

Pós-teste Tradicional 55,2 18,0 
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Relativamente à dimensão Saúde Geral verificamos que as condições dos dois 

grupos são similares no pré-teste, só no Programa SETE se verificam melhorias com 

diferenças estatisticamente significativas (pré-pós-teste). Também no pós-teste 

entre os dois grupos se verificam diferenças estatisticamente significativas a favor 

do Programa SETE indicando que este é melhor do que o programa Tradicional para 

a dimensão saúde geral. Logo aceita-se a hipótese de trabalho. 

 

2.3.5 Análise inferencial da Dimensão Vitalidade 

Hipóteses Grupos  
Prova de 

Runs 
Prova de 

K-S 
Prova de 
Levene 

Modelo 
estatístico 

usado 

H3e) 
 
 

 
Os Idosos do Programa SETE  

apresentam melhor qualidade de 

vida  na dimensão vitalidade do 

que os idosos do Programa 

Tradicional. 

 

Pré –teste 
Programa SETE 0,012 - 

- 
U Mann-Whitney 

 Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
1,0 - 

Pré –teste 
Programa SETE 0,012 - 

- 
Wilcoxon 

 
Pós-teste 

Programa SETE 0,216 - 

Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
1,0 0,337 

0,006 
Wilcoxon 
 Pós-teste 

Programa 
Tradicional 

0,376 0,906 

Pós-teste 
Programa SETE 0,216 0,747 

0,470 

T de Student para 
amostras 

independentes 
 

Pós-teste 
Programa 

Tradicional 
0,378 0,906 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

 Média Desvio Padrão p 

Pré -teste SETE 65,4 21,0 
0,409 

Pré -teste Tradicional 61,5 22,9 

Pré -teste SETE 65,4 21,0 
0,086 

Pós-teste SETE 70,4 16,3 

Pré -teste Tradicional 61,5 22,9 
0,311 

Pós-teste Tradicional 65,0 15,4 

Pós-teste SETE 70,4 16,3 
0,134 

Pós-teste Tradicional 65,0 15,4 
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Na dimensão Vitalidade verificamos que as condições dos dois grupos no pré-teste 

são similares. No entanto quer no programa SETE como no programa Tradicional 

(pré-pós-teste) não se verificam diferenças estatisticamente significativas, pelo que 

nenhum destes programas é capaz de realizar alterações significativas nesta 

dimensão. Mas também não se verificam diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos no pós-teste, pelo que rejeitamos a hipótese de trabalho. 

2.3.6 Análise inferencial da Dimensão Função Social  

Hipóteses Grupos  
Prova de 

Runs 
Prova de 

K-S 
Prova de 
Levene 

Modelo 
estatístico 

usado 

H3f) 
 
 

 
Os Idosos do Programa SETE  

apresentam melhor qualidade de 

vida  na dimensão função social do 

que os idosos do Programa 

Tradicional. 

 

Pré –teste 
Programa SETE 

1,0 0,000 

- 
U Mann-Whitney 

 Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,258 - 

Pré –teste 
Programa SETE 

1,0 - 

- 
Wilcoxon 

 
Pós-teste 

Programa SETE 
1,0 0,000 

Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,258 0,003 

- 
Wilcoxon 
 Pós-teste 

Programa 
Tradicional 

0,787 0,000 

Pós-teste 
Programa SETE 

1,0 0,000 

- 
U Mann-Whitney 

 Pós-teste 
Programa 

Tradicional 
0,787 - 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

 Média Desvio Padrão p 

Pré -teste SETE 86,0 20,4 
0,371 

Pré -teste Tradicional 83,0 20,0 

Pré -teste SETE 86,0 20,4 
0,026* 

Pós-teste SETE 94,8 11,9 

Pré -teste Tradicional 83,0 20,0 
0,004** 

Pós-teste Tradicional 92,3 15,1 

Pós-teste SETE 94,8 11,9 
0,473 

Pós-teste Tradicional 92,3 15,1 
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No que respeita à dimensão Função Social, verificamos que no pré-teste as 

condições dos dois grupos são similares, ambos os programas são eficazes para 

melhor esta dimensão. As diferenças encontradas no pós-teste entre grupos não 

vão na direcção marcada na hipótese de trabalho, pelo que rejeitamos esta 

hipótese. 

2.3.7 Análise inferencial da Dimensão Desempenho Emocional  

Hipóteses Grupos  
Prova de 

Runs 
Prova de 

K-S 
Prova de 
Levene 

Modelo 
estatístico 

usado 

H3g) 
 
 

 
Os Idosos do Programa SETE  

apresentam melhor qualidade de 

vida  na dimensão desempenho 

emocional do que os idosos do 

Programa Tradicional. 

 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,132 0,000 

- 
U Mann-Whitney 

 Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,502 - 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,132 0,000 

- 
Wilcoxon 

 
Pós-teste 

Programa SETE 
0,925 0,000 

Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,502 0,001 

- 
Wilcoxon 
 Pós-teste 

Programa 
Tradicional 

1,0 0,000 

Pós-teste 
Programa SETE 

0,925 0,000 

- 
U Mann-Whitney 

 Pós-teste 
Programa 

Tradicional 
1,0 - 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

 

 Média Desvio Padrão p 

Pré -teste SETE 74,0 34,6 
0,432 

Pré -teste Tradicional 65,8 40,8 

Pré -teste SETE 74,0 34,6 
0,273 

Pós-teste SETE 80,5 31,6 

Pré -teste Tradicional 65,8 40,8 
0,275 

Pós-teste Tradicional 76,1 42,5 

Pós-teste SETE 80,5 31,6 
0,995 

Pós-teste Tradicional 76,1 42,5 
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Na dimensão Desempenho Emocional verificamos que as condições dos dois grupos 

no pré-teste são similares. No entanto em ambos os programas (pré-pós-teste) não 

se verificam diferenças estatisticamente significativas, pelo que nenhum destes 

programas é capaz de realizar alterações significativas nesta dimensão. Também 

não se verificam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos no pós-

teste, pelo que rejeitamos a hipótese de trabalho. 

2.3.8 Análise inferencial da Dimensão Saúde Mental  

Hipóteses Grupos  
Prova de 

Runs 
Prova de 

K-S 
Prova de 
Levene 

Modelo 
estatístico 

usado 

H3h) 
 
 

Os Idosos do Programa SETE  

apresentam melhor qualidade de 

vida  na dimensão saúde mental do 

que os idosos do Programa 

Tradicional. 

 
 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,586 0,211 

0,075 

T de Student para 
amostras 

independentes 
 

Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,742 0,310 

Pré –teste 
Programa SETE 

0,586 0,211 

0,118 

T de Student para 
amostras 

dependentes 
 

Pós-teste 
Programa SETE 

0,216 0,148 

Pré –teste 
Programa 

Tradicional 
0,742 0,310 

0,876 

T de Student para 
amostras 

dependentes 
 

Pós-teste 
Programa 

Tradicional 
0,584 0,403 

Pós-teste 
Programa SETE 

0,216 0,148 

0,784 

T de Student para 
amostras 

independentes 
 

Pós-teste 
Programa 

Tradicional 
0,584 0,403 

Nível de significância p≤ 0,05* ou p≤ 0,01 ** 

 Média Desvio Padrão p 

Pré -teste SETE 70,0 25,2 
0,872 

Pré -teste Tradicional 70,9 20,0 

Pré -teste SETE 70,0 25,2 
0,017* 

Pós-teste SETE 76,8 21,2 

Pré -teste Tradicional 70,9 20,0 
0,757 

Pós-teste Tradicional 71,9 21,4 

Pós-teste SETE 76,8 21,2 
0,308 

Pós-teste Tradicional 71,9 21,4 
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Relativamente à dimensão Saúde Mental verificamos que as condições dos dois 

grupos no pré-teste são similares, só no Programa SETE se verificam diferenças 

estatisticamente significativas (pré-pós-teste), o que nos indica que este programa é 

mais eficaz para a melhoria desta dimensão. No entanto no pós-teste entre os dois 

grupos não se verificam diferenças estatisticamente significativas. Logo rejeitamos a 

hipótese de trabalho. 
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3. Satisfação com o Programa de Actividade Física 

No que respeita aos resultados do questionário da SPAF é de relembrar que este 

apenas foi realizado no pós-teste, ou seja, após 28 semanas de intervenção com os 

indivíduos. 

 

3.1 Análise descritiva dos resultados da Satisfação com o Programa de Actividade 

Física 

Relativamente à Dimensão 1 do questionário: Benefícios percepcionados com a 

participação no programa de Actividade Física podemos verificar as várias questões 

através da tabela e dos gráficos paralelamente para o programa SETE e Tradicional. 

 

3.1.1 Considera que a actividade física realizada ao longo deste programa 

contribuiu para: 

3.1.1.1 A melhoria do seu estado de saúde 
 

A melhoria do seu estado de saúde 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 0 0% 23 56% 18 44% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 3 8% 27 69% 9 23% 39 49% 

Total 0 0% 3 4% 50 63% 27 34% 80 100% 

 

 
 

Nos dois programas a actividade física contribuiu satisfatoriamente para melhorar o 

estado de saúde dos indivíduos. No Programa SETE, 44% dos indivíduos reconhece 

este atributo como muito importante contra os 23% dos alunos do programa 

8%

56%

69%

44%
23%

Prog. SETE Prog. 
Tradicional

A melhoria do seu estado de saúde

Muito

Satisfatoriamente

Pouco

Nada
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Tradicional. 8% dos alunos do programa Tradicional afirma que a actividade física 

contribui pouco para melhorar a saúde. 

3.1.1.2 Reforçar as suas qualidades 
 

Reforçar as suas qualidades 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 1 2% 24 59% 16 39% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 3 8% 31 79% 5 13% 39 49% 

Total 0 0% 4 5% 55 69% 21 26% 80 100% 

 
 

 

 
 

A maioria dos indivíduos nos dois programas admite terem reforçado as suas 

qualidades a um nível satisfatório ou muito satisfatório. É de salientar que 39% dos 

indivíduos do Programa SETE respondeu ter sido um factor muito importante, o que 

no programa Tradicional correspondeu a apenas 13%. 

 
 

2% 8%

59%

79%

39%
13%

Prog. SETE Prog. 
Tradicional

Reforçar as suas qualidades

Muito

Satisfatoriamente

Pouco

Nada
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3.1.1.3 Se relacionar socialmente 
 

Se relacionar socialmente 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 1 2% 18 44% 22 54% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 1 3% 26 67% 12 31% 39 49% 

Total 0 0% 2 3% 44 55% 34 43% 80 100% 

 
 

 

 
 

Para os indivíduos do Programa SETE a actividade física serviu para se relacionarem 

muito socialmente (54%), item que no programa Tradicional correspondeu apenas a 

31%, uma vez que 67% dos indivíduos deste programa respondeu satisfatoriamente. 

2% 3%

44%
67%

54%
31%

Prog. SETE Prog. 
Tradicional

Se relacionar socialmente

Muito

Satisfatoriamente

Pouco

Nada
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3.1.1.4 Realizar as tarefas do dia-a-dia com menos esforço 
 
Realizar as tarefas do dia a dia com menos esforço 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 2 5% 23 56% 16 39% 41 51% 

Prog. Tradicional 1 3% 3 8% 29 74% 6 15% 39 49% 

Total 1 1% 5 6% 52 65% 22 28% 80 100% 

 
 

 
 

Maioritariamente os indivíduos dos dois programas realizam satisfatoriamente as 

tarefas do dia-a-dia com menos esforço. No Programa SETE, 39% dos indivíduos diz 

que realiza as tarefas do dia-a-dia com muito menos esforço, contra 15% no 

programa Tradicional. 

 

0% 3%5% 8%

56%

74%

39%
15%

Prog. SETE Prog. 
Tradicional

Realizar as tarefas do dia a dia com 
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Muito
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Pouco

Nada
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3.1.1.5 Se sentir mais tranquilo/a 
 
Se sentir mais tranquilo/a 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 1 2% 23 56% 17 41% 41 51% 

Prog. Tradicional 1 3% 1 3% 31 79% 6 15% 39 49% 

Total 1 1% 2 3% 54 68% 23 29% 80 100% 

 
 

 
 

A maioria dos indivíduos de ambos os programas sentem-se satisfatoriamente mais 

tranquilos. No Programa SETE, 41% sentam-se muito mais tranquilos, contra 15% no 

programa Tradicional. 
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3.1.1.6 Se sentir mais satisfeito/a consigo mesmo/a 
 

Se sentir mais satisfeito/a consigo mesmo/a 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 1 2% 18 44% 22 54% 41 100% 

Prog. Tradicional 1 3% 1 3% 28 72% 9 23% 39 100% 

Total 1 1% 2 3% 46 58% 31 39% 80 100% 

 
 
 

 
 

54% dos alunos do programa SETE afirma que a actividade física contribui muito para 

se sentirem mais satisfeitos consigo mesmos, enquanto que no programa 

Tradicional apenas 23% respondem desta forma, pois, 72% dos alunos do programa 

Tradicional classifica este factor como satisfatório. 
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3.1.1.7 Melhorar a sua condição física 
 

Melhorar a sua condição física 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 0 0% 22 54% 19 46% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 1 3% 29 74% 9 23% 39 49% 

Total 0 0% 1 1% 51 64% 28 35% 80 100% 

 
 
 

 
 

46% dos indivíduos do Programa SETE vê a actividade física como sendo muito 

positiva para melhorar a sua condição  física, contra 23% dos indivíduos do programa 

Tradicional, no qual  74% escolhe o item satisfatóriamente. 
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3.1.1.8 Viver a vida de uma forma mais positiva 
 

Viver a vida de uma forma mais positiva 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 0 0% 20 49% 21 51% 41 51% 

Prog. Tradicional 1 3% 2 5% 27 69% 9 23% 39 49% 

Total 1 1% 2 3% 47 59% 30 38% 80 100% 

 
 

 

 
 

A maioria dos indivíduos do Programa SETE afirma que a actividade física contribui 

muito para viver a vida de uma forma mais positiva (51%), enquanto que apenas 23% 

dos indivíduos do programa Tradicional respondem da mesma forma, uma vez que 

69% dos indivíduos deste programa respondeu satisfatoriamente. 
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3.1.1.9 Se sentir mais activo/a 
 

Se sentir mais activo/a 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 0 0% 19 46% 22 54% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 0 0% 29 74% 10 26% 39 49% 

Total 0 0% 0 0% 48 60% 32 40% 80 100% 

 
 
 

 
 

Com a prática da actividade física 54% dos indivíduos do Programa SETE sentem-se 

muito mais activos comparativamente aos 26% do programa Tradicional, que 

escolhem maioritariamente o item satisfatoriamente(74%). 
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3.1.1.10 Se divertir/distrair mais 
 

Se divertir/distrair mais 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 0 0% 13 32% 28 68% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 2 5% 29 74% 8 21% 39 49% 

Total 0 0% 2 3% 42 53% 36 45% 80 100% 

 
 
 

 
 

Para os indivíduos do Programa SETE, a actividade física é muito importante para se 

divertirem e distraírem (68%), ao passo que os indivíduos do programa Tradicional 

preferem o item satisfatoriamente (74%). 
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3.1.1.11 Se sentir mais capaz nas actividades quotidianas 
 

Se sentir mais capaz nas actividades quotidianas 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 1 2% 21 51% 19 46% 41 51% 

Prog. Tradicional 1 3% 2 5% 27 69% 9 23% 39 49% 

Total 1 1% 3 4% 48 60% 28 35% 80 100% 

 
 
 

 
 

Em relação à percepção de se sentir mais capaz nas actividades quotidianas, 46% 

dos indivíduos do Programa SETE respondem muito em oposição aos 23% dos 

indivíduos no programa Tradicional. Destacamos ainda que 3% do programa 

Tradicional consideram que a actividade física não os faz sentirem-se nada mais 

capazes. 
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3.1.1.12 Ter menos dores 
 

Ter menos dores 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 3 7% 5 12% 23 56% 10 24% 41 51% 

Prog. Tradicional 4 10% 7 18% 26 67% 2 5% 39 49% 

Total 7 9% 12 15% 49 61% 12 15% 80 100% 

 
 
 

 
 

Em ambos os programas a maioria dos indivíduos consideram que a prática de 

actividade física contribuiu satisfatoriamente para terem menos dores. Salientarmos 

que 24% dos indivíduos do Programa SETE classifica como muito positivo este factor 

contra 5% no programa Tradicional. 
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3.1.1.13 Sentir mais bem-estar 
 

Sentir mais bem-estar 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 0 0% 21 51% 20 49% 41 51% 

Prog. Tradicional 1 3% 2 5% 30 77% 6 15% 39 49% 

Total 1 1% 2 3% 51 64% 26 33% 80 100% 

 
 
 

 
 

A prática da actividade física faz com que a maioria dos indivíduos de ambos os 

programas se sentem satisfatoriamente com mais bem-estar. Destacamos ainda que 

49% dos indivíduos do Programa SETE sentem muito mais bem-estar em oposição 

aos 15% do programa Tradicional, no qual 8% das respostas corresponderam aos  

itens pouco ou nada. 
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3.1.1.14 Libertar ansiedades/emoções 
 

Libertar ansiedades/emoções 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 0 0% 22 54% 19 46% 41 51% 

Prog. Tradicional 1 3% 3 8% 27 69% 8 21% 39 49% 

Total 1 1% 3 4% 49 61% 27 34% 80 100% 

 
 
 

 
 
 

A maioria dos indivíduos de ambos os programas consideram que a actividade física 

liberta satisfatoriamente ansiedades/emoções. Destacamos ainda que 46% dos 

indivíduos do Programa SETE escolhem o item muito em oposição aos 21% do 

programa Tradicional, no qual 11% das respostas corresponderam aos  itens pouco 

ou nada. 
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3.1.1.15 Se sentir mais eficaz a ultrapassar/resolver problemas 

 
Se sentir mais eficaz a ultrapassar/resolver problemas 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 3 7% 23 56% 15 37% 41 51% 

Prog. Tradicional 2 5% 5 13% 25 64% 7 18% 39 49% 

Total 2 3% 8 10% 48 60% 22 28% 80 100% 

 
 
 

 
 

A prática de actividade física faz com que os indivíduos dos dois programas se 

sintam satisfatoriamente mais eficazes para ultrapassar e resolver problemas. 37% 

dos indivíduos do Programa SETE sentem-se muito mais eficazes a resolver 

problemas e apenas 18% dos indivíduos do programa Tradicional respondem desta 

forma. No programa SETE o item nada nunca é escolhido contra 5% no Tradicional. 
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3.1.1.16 Ser mais optimista 
 

Ser mais optimista 

  
Nada Pouco Satisfatoriamente Muito Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 1 2% 2 5% 17 41% 21 51% 41 51% 

Prog. Tradicional 1 3% 3 8% 24 62% 11 28% 39 49% 

Total 2 3% 5 6% 41 51% 32 40% 80 100% 

 
 
 

 
 

A maioria dos indivíduos do programa Tradicional considera que a prática de 

actividade física contribuí satisfatoriamente para ser mais optimista, enquanto que a 

maioria dos indivíduos do Programa SETE considera que a prática de actividade 

física contribuí muito para ser mais optimista. 

 
Em forma de síntese Dimensão 1 - considera que a actividade física realizada ao longo 

deste programa contribuiu para, destacamos os resultados obtidos na opção muito: 

com 68% se divertir/distrair mais; com 54% relacionar-se socialmente, sentir-se 

satsifeito/a consigo mesmo/a, e sentir-se mais activo; com 51% viver a vida de uma 

forma mais positiva, e ser mais optimista; com 49% sentir mais bem-estar; 46% 

melhorar a sua condição física, sentir-se mais capaz nas actividades quotidianas, e 

libertar ansiedades/emoções; com 44% melhorar o seu estado de saúde; com 41% 

sentir-se mais tranquilo; com 39% reforçar as suas qualidades, e realizar as tarefas do 

dia-a-dia com menos esforço; com 37% se sentir mais eficaz a ultrapassar/resolver 

problemas; e por ultimo com 24% ter menos dores. Em todos estes itens a opção 

seguinte com mais percentagem foi a satisfatoriamente, que por exemplo no caso 
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do último item, ter menos dores, foi de 56%. As respostas pouco e nada, raramente 

são referidos no Programa SETE. 

Relativamente à Dimensão 2 do questionário: Satisfação com a participação no 

programa de Actividade Física podemos verificar: 

1.3.2 Quanto à sua participação no programa de actividade física sente-se satisfeito 

relativamente: 

 

3.2.1 Às músicas utilizadas 

 
Às músicas utilizadas 

  

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Suficientement
e satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 
0
% 

0 0% 17 41% 24 59% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 
0
% 

5 13% 22 56% 12 31% 39 49% 

Total 0 
0
% 

5 6% 39 49% 36 45% 80 100% 
 

 

 
 

Relativamente às músicas utilizadas todos os indivíduos do programa SETE se 

consideram suficientemente ou muito satisfeitos. No programa Tradicional 13% 

consideram-se pouco satisfeitos. 
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3.2.2 Às actividades/exercícios propostos 
 
 

Às actividades/exercícios propostos 

  
Nada 

satisfeito 
Pouco 

satisfeito 
Suficientement

e satisfeito 
Muito 

satisfeito 
Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 
0
% 

1 2% 15 37% 25 61% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 
0
% 

2 5% 22 56% 15 38% 39 49% 

Total 0 0% 3 
4
% 

37 46% 40 50% 80 100% 
 

 

 
 

A maioria dos indivíduos do Programa SETE ficaram muito satisfeitos com as 

actividades e exercícios propostos, enquanto que no programa Tradicional a maioria 

ficou suficientemente satisfeita. 
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3.2.3 Aos materiais utilizados 
 
 

Aos materiais utilizados     

  

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Suficientement
e satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 
NºIn

d 
% 

Prog. SETE 0 0% 1 2% 9 22% 31 76% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 0 0% 24 62% 15 38% 39 49% 

Total 0 0% 1 1% 33 41% 46 58% 80 
100

% 
 

 

 
 

No que respeita aos materiais utilizados 76% dos indivíduos do programa SETE 

ficaram muito satisfeitos, enquanto que apenas 38% no programa Tradicional 

escolheram esta opção. 
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3.2.4 Ao local/espaço de aula 
 

Ao local/espaço de aula     

  

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Suficientement
e satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 
NºIn

d 
% 

Prog. SETE 0 0% 0 0% 5 12% 36 88% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 1 3% 16 41% 22 56% 39 49% 

Total 0 0% 1 1% 21 26% 58 73% 80 100% 
 

 

 
 

88% dos indivíduos do Programa SETE estão muito satisfeitos com o  local/ espaço de 

aula.  No programa tradicional os alunos repartem-se pelos itens muito satisfatório 

(56%) e suficientemente satisfeito (41%). 
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3.2.5 À duração das aulas 
 
 
 

À duração das aulas 

  

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Suficientement
e satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 
0
% 

1 
2
% 

7 17% 33 80% 41 51% 

Prog. Tradicional 1 3% 1 
3
% 

19 49% 18 46% 39 49% 

Total 1 1% 2 
3
% 

26 33% 51 64% 80 100% 

 

 
 

80% dos indivíduos do Programa SETE sentem-se muito satisfeitos e 17% 

suficientemente satisfeitos relativamente à duração das aulas, enquanto que no 

programa Tradicional os 46%  dos indivíduos   sentam-se muito satisfeitos e 49%  

suficientemente satisfeitos.   
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3.2.6 À organização /estrutura da aula 
 
 

À organização /estrutura da aula     

  

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Suficientement
e satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 
NºIn

d 
% 

Prog. SETE 0 0% 1 2% 10 24% 30 73% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 2 5% 21 54% 16 41% 39 49% 

Total 0 0% 3 4% 31 39% 46 58% 80 
100

% 

 

 
 

Em termos da organização/ estrutura da aula, os dois programas diferenciam-se, 

pois enquanto a maioria dos indivíduos do programa SETE estão muito satisfeitos 

(73%), a maioria dos indivíduos do programa Tradicional estão suficientemente 

satisfeitos (54%). 
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3.2.7 Aos exercícios em grupo 
 
 
 

Aos exercícios em grupo     

  

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Suficientement
e satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 
NºIn

d 
% 

Prog. SETE 0 0% 1 2% 11 27% 29 71% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 1 3% 20 51% 18 46% 39 49% 

Total 0 0% 2 3% 31 39% 47 59% 80 
100

% 
 

 

 
 

 
 
3.2.8 Aos exercícios de pares 

 
 

Aos exercícios de pares     

  

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Suficientement
e satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 1 2% 14 34% 26 63% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 2 5% 18 46% 19 49% 39 
49
% 

Total 0 0% 3 4% 32 40% 45 56% 80 
100

% 
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3.2.9 Aos exercícios individuais 

 
 

Aos exercícios individuais         

  
Nada 

satisfeito 
Pouco 

satisfeito 
Suficientement

e satisfeito 
Muito 

satisfeito 
Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Prog. SETE 0 0% 0 0% 14 34% 27 
66
% 

41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 0 0% 27 69% 12 31% 39 49% 

Total 0 0% 0 0% 41 51% 39 
49
% 

80 
100

% 
 

 

 
 

Quando questionados relativamente aos exercícios individuais, de pares ou em 

grupo os indivíduos do Programa SETE responderam preferencialmente muito 

satisfeitos ao passo que no programa Tradicional a maior parte das respostas 

recaíram no item suficientemente satisfeitos. 
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3.2.10 Aos testes de condição física 
 
 

Aos testes de condição física     

  

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Suficientement
e satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 
NºIn

d 
% 

Prog. SETE 0 0% 0 0% 12 29% 29 71% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 2 5% 20 51% 17 44% 39 49% 

Total 0 0% 2 3% 32 40% 46 58% 80 
100

% 
 

 

 
 

Quando questionados sobre os testes de condição física a maioria dos indivíduos do 

Programa SETE respondeu estar muito satisfeito, enquanto que no programa 

Tradicional a maioria respondeu suficientemente satisfeitos. 
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3.2.11 À atitude do professor 
 
 
À atitude do professor     

  

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Suficientement
e satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 
NºIn

d 
% 

Prog. SETE 0 0% 0 0% 3 7% 38 93% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 1 3% 7 18% 31 79% 39 49% 

Total 0 0% 1 1% 10 13% 69 86% 80 100% 
 

 

 
 
Em ambos os programas os indivíduos estão claramente muito satisfeitos com a 
atitude do professor. 
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5%12%
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3.2.12 À forma como o professor explica e demonstra as actividades 
 
À forma como o professor explica e demonstra as actividades     

  

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Suficientement
e satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 
NºIn

d 
% 

Prog. SETE 0 0% 0 0% 5 12% 36 88% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 2 5% 6 15% 31 79% 39 49% 

Total 0 0% 2 3% 11 14% 67 84% 80 100% 
 

 

 
 
3.2.13 Ao acompanhamento do professor durante os exercícios 
 
Ao acompanhamento do professor durante os exercícios     

  

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Suficientement
e satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 
NºIn

d 
% 

Prog. SETE 0 0% 1 2% 2 5% 38 93% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 3 8% 3 8% 33 85% 39 49% 

Total 0 0% 4 5% 5 6% 71 89% 80 100% 

 
 
 
Em ambos os programas os indivíduos estão claramente muito satisfeitos com a 

forma como o professor demonstra os exercícios e realiza o acompanhamento 

durante os exercícios. 
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3.2.14 À relação do professor com o grupo 
 
 
À relação do professor com o grupo     

  

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Suficientement
e satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Total 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 
NºIn

d 
% 

Prog. SETE 0 0% 0 0% 3 7% 38 93% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 1 3% 5 13% 33 85% 39 49% 

Total 0 0% 1 1% 8 10% 71 89% 80 100% 
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3.2.15 À relação do professor consigo 
 
 
À relação do professor consigo         

  

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito 

Suficientement
e satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Total 

NºInd % NºInd % NºInd % 
NºIn

d 
% 

NºIn
d 

% 

Prog. SETE 0 0% 0 0% 4 10% 37 90% 41 51% 

Prog. Tradicional 0 0% 0 0% 7 18% 32 82% 39 49% 

Total 0 0% 0 0% 11 14% 69 86% 80 100% 
 

 
 
 

 

Nos campos relativos à relação do professor com o grupo e com os próprios idosos, 

os inquiridos dos dois programas indicam estar muito satisfeito, sendo mais 

significativa no Programa SETE. 

 
Em forma de síntese nesta dimensão em todas as respostas a maioria ou grande 

maioria afirmou estar muito satisfeito. 

59% dos idosos estão muito satisfeitos no que respeita às músicas utilizadas no 

programa, 61% dos idosos estão muito satisfeitos relativamente às 

actividades/exercícios propostos. 76% dos idosos estão muito satisfeito quanto aos 

materiais utilizados, embora tendo em conta a questão económica a diversidade 

/quantidade de matérias escolhidos para desenvolver o programa SETE parece ter 

satisfeito os participantes. 

 

88% dos idosos estão muito satisfeitos no que respeita ao local/espaço de aula, o 

Programa SETE foi concebido para ser desenvolvido num pavilhão com as 
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dimensões mínimas de um campo de basquetebol, mas idealmente um campo de 

andebol, uma vez que as várias partes da aula decorrem em sítios diferentes e o 

espaço amplo permite que determinado material já esteja previamente organizado 

no espaço, facto este que maximiza o tempo potencial de prática, bem como ajuda 

na organização das várias partes da aula e dá um certo movimento ao ritmo da 

sessão. 

 

80% dos idosos estão muito satisfeito quanto à duração das aulas, a nossa aula tem a 

duração de 60mim dos quais 50 são de prática e os restantes de diálogo/partilha e 

promoção dos pensamentos positivos, parece-nos este tempo de aula é ideal para o 

trabalho com esta faixa etária. 

 

73% dos idosos estão muito satisfeitos relativamente à organização/estrutura da 

aula, as sete partes estão em equilíbrio (objectivos/tempo), e parece-nos cativar os 

participantes. 

 

88% dos idosos estão muito satisfeitos no que respeita aos exercícios em grupo. 

63% dos idosos estão muito satisfeitos no que respeita aos exercícios de pares. 

66% dos idosos estão muito satisfeitos no que respeita aos exercícios individuais. 

71% dos idosos estão muito satisfeitos no que respeita aos testes de aptidão física, o 

que nos sugere o facto de esta população ter necessidade e interesse em saber os 

seus resultados e a forma como evoluem na capacidades motoras ao fim de 28 

semanas. 

93% dos idosos estão muito satisfeitos no que respeita à atitude do professor, 

consideramos que o perfil do professor utilizado neste programa satisfez os 

participantes. 

88% dos idosos estão muito satisfeitos relativamente à forma como o professor 

explica e demonstra as actividades, este aspecto é fundamental nesta faixa etária. 

93% dos idosos estão muito satisfeitos no que respeita ao acompanhamento do 

professor durante os exercícios,  

90% dos idosos estão muito satisfeitos com a relação do professor com o grupo.  

93% dos idosos estão muito satisfeitos com a relação do professor consigo.  
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3.2.16. Satisfação com o Programa de Actividade Física 
 
 
Satisfação com o Programa de Actividade Física 

  
Nada 

satisfeito 
Pouco 

satisfeito 
Suficientemente 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 

SETE 1% 2% 36% 62% 

Tradicional 3% 6% 56% 37% 
 

 

 
 

 
 
Esta tabela e gráfico representam a média de todas as respostas das dimensões um 

e dois deste questionário. Neste sentido podemos constatar que a quase todos os 

indivíduos dos dois programas estão suficientemente ou muito satisfeitos.com o 

programa de actividade física que frequentam. No entanto gostaríamos de destacar 

que a maioria dos indivíduos do Programa SETE estão muito satisfeitos (62%), ao 

passo que a maioria dos indivíduos do programa Tradicional se encontram 

suficientemente satisfeitos (56%). 

 

1% 2%

36%

62%

3% 6%

56%

37%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nada
satisfeito

Pouco
satisfeito

Suficientemente
satisfeito

Muito
satisfeito

SETE

Tradicional
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Relativamente à Dimensão 3 do questionário - Programa SETE apenas respondida 

pelos indivíduos que participaram no programa SETE, podemos verificar: 

3.2.17.  Quanto ao programa SETE, sente-se satisfeito relativamente: 

 

Estrutura das sessões do Programa SETE 

  
Nada 

satisfeito 
Pouco 

satisfeito 
Suficientemente 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 

NºInd % NºInd % NºInd % NºInd % 

Ao momento do encontro 
(reflexão/partilha) realizado no 
início da aula 

0 0% 0 0% 13 32% 28 68% 

Aos exercícios de equilíbrio e 
coordenação a pares 

0 0% 0 0% 15 37% 26 63% 

Ao momento de dança 0 0% 0 0% 16 39% 25 61% 

Aos exercícios em pequeno grupo 
de força e flexibilidade 

0 0% 0 0% 14 34% 27 66% 

Aos jogos 0 0% 0 0% 8 20% 33 80% 

Ao arrefecimento/relaxamento 0 0% 0 0% 7 17% 34 83% 

À forma como é realizada a 
despedida 

0 0% 0 0% 4 10% 37 90% 

À sua participação 0 0% 0 0% 6 15% 35 85% 

Às actividades de ar livre 0 0% 0 0% 4 10% 37 90% 

À sessão avós e netos 0 0% 0 0% 5 12% 36 88% 
 

 

 
 

32%

37%

39%

34%

20%

17%

10%

15%

10%

12%

68%

63%

61%

66%

80%

83%

90%

85%

90%

88%

Encontro

Equilíbrio e coordenação

Dança

Força e flexibilidade

Jogos

Arrefecimento/relaxamento

Despedida

À sua participação

Às actividades de ar livre

À sessão avós e netos

Nada satisfeito Pouco satisfeito

Suficientemente satisfeito Muito satisfeito
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Na Dimensão 3 (específica para o Programa SETE) – quanto ao programa SETE, 

sente-se satisfeito relativamente…, demos ênfase às várias partes da aula, às 

actividades pontuais realizadas, bem como à satisfação na participação no 

programa. Em todos os itens as respostas foram entre o suficientemente satisfeito e 

o muito satisfeito. 

 

Relativamente ao encontro, a primeira parte da aula, onde era realizada uma 

reflexão/partilha no sentido de fomentar os pensamentos positivos, 68% dos idosos 

consideraram-se muito satisfeitos; no que diz respeito aos exercícios de equilíbrio e 

coordenação a pares, 63% dos idosos consideraram-se muito satisfeitos; quanto à 

dança, através da qual se desenvolvia essencialmente a resistência aeróbia, 61% dos 

idosos consideraram-se muito satisfeitos; nos exercícios de força e flexibilidade, 66% 

dos idosos consideraram-se muito satisfeitos; relativamente à parte dos jogos, 80% 

dos idosos consideraram-se muito satisfeitos; quanto ao 

arrefecimento/relaxamento, 83% dos idosos consideraram-se muito satisfeitos; o 

final da aula apresentava uma forma de despedida característica e relativamente a 

esta, 90% dos idosos consideraram-se muito satisfeitos. As actividades pontuais 

específicas do programa são duas sessões de actividade física ao ar livre (encontro 

das várias turmas), em que de manhã realizamos uma caminhada e após o almoço 

(pic-nic) é realizada uma aula ao ar livre com as músicas / danças / jogos e exercícios 

que tiveram mais sucesso junto dos idosos no período de aulas anterior, e neste 

item 90% dos idosos consideraram-se muito satisfeitos. A fim de terminar o 

Programa e por no dia 29 de Julho ser o “dia dos avós” e porque consideramos que 

as actividades e projectos intergeracionais são um sucesso e o futuro, realizamos na 

ultima aula a sessão avós e netos, e no que respeita a esta actividade 88% dos idosos 

consideraram-se muito satisfeitos. Quanto à sua participação no programa 85% dos 

idosos consideraram-se muito satisfeitos.  
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3.2 Análise inferencial da Satisfação com o Programa de Actividade Física 

 

No que se refere à Satisfação com o Programa de Actividade Física delineámos três 

hipóteses, uma comparando o Programa SETE com o Programa Tradicional -  H4: Os 

Idosos do Programa SETE revelam mais satisfação relativamente ao programa das 

suas sessões de actividade física do que os idosos do Programa Tradicional. E duas 

apenas para os indivíduos do programa SETE - H5: No Programa SETE as mulheres 

revelam mais satisfação relativamente ao programa do os homens; H6:  No 

Programa SETE à medida que aumenta a idade aumenta a satisfação com o 

programa. 

 

3.2.1. Satisfação global relativamente ao Programa de Actividade Física 

Hipóteses Grupo  Prova de Runs Prova de K-S 
Prova de 
Levene 

Modelo estatístico 
usado 

H4) 
 
 

 

Os Idosos do Programa SETE 

revelam mais satisfação 

relativamente ao programa das 

suas sessões de actividade física do 

que os idosos do Programa 

Tradicional. 

Pós-teste 
Programa 

SETE 

 
 
 

0,004 
 

 

- 

- 
U Mann-Whitney 

 

Pós-teste 
Programa 
Tradicional 

- - 

 

Satisfação Global Média Desvio Padrão p 

Pós-teste SETE 3,6 0,3 
0,000 

Pós-teste Tradicional 3,3 0,4 

 

Verificamos que existem diferenças estatisticamente significativas a favor do 

Programa SETE, pelo que se aceita a hipótese de trabalho. 
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3.2.2. Satisfação entre homens e mulheres do Programa SETE 

 

Hipóteses Sexo Prova de Runs Prova de K-S 
Prova de 
Levene 

Modelo estatístico 
usado 

H5) 
 
 

 

No Programa SETE as mulheres 

revelam mais satisfação 

relativamente ao programa do os 

homens. 

Homens 

 
 

0,796 
 
 

0,603 

- 
U Mann-Whitney 

 

Mulheres 0,004 - 

 

Satisfação Global SETE Média Desvio Padrão p 

Masculino 3,6 0,3 
0,611 

Mulheres 3,6 0,4 

 

Não existem diferenças estatisticamente significativas pelo que se rejeita a hipótese 

de trabalho. 

 

 

3.2.2. Satisfação relativamente à idade no Programa SETE 

 

Hipóteses Variável Prova de Runs Prova de K-S 
Prova de 
Levene 

Modelo estatístico 
usado 

H6) 
 
 

 

No Programa SETE à medida que 

aumenta a idade aumenta a 

satisfação com o programa. 

 

Idade 

 
 

0,846 
 

- 

- 

Prova de Correlação 
de Spearman 

 

p= 0,734 
Satisfação 0,004 - 

 

Foi utilizada a Prova de Correlação de Spearman, em que se obteve uma 

significância de 0,734 para uma correlação fraca (r= 0,06). Neste sentido não existe 

uma correlação estatisticamente significativa, pelo que se Rejeita a Hipótese. 
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4. Grupo de Debate 

 

Continuamos a nossa apresentação de resultados, mostrando os dados recolhidos a 

partir do grupo de debate. Para realizá-lo, tomamos como referencia as premissas 

básicas da análise de conteúdo, técnica utilizada para analisar a informação obtida 

através dos participantes no grupo de debate. O desenvolvimento deste ponto está 

estruturado da seguinte forma: primeiramente representamos graficamente o 

processo desenvolvido, ou seja, as dimensões estudadas e as ideias chave emitidas; 

depois para cada uma das dimensões propomos um gráfico (quando a natureza dos 

resultados assim o permite) e posteriormente apresentamos uma tabela onde 

descrevemos as ideias/opiniões dos vários indivíduos que representaram os seus 

grupos e terminamos com algumas citações dos próprios. 

 

O debate teve lugar em contexto natural e presencial, ou seja, foi numa sala 

pequena e confortável de um local neutro aos indivíduos de todos os grupos e a 

organização espacial foi, tal como nos indica a literatura consultada, uma roda de 

cadeiras. No final do debate seguiu-se um pequeno lanche convívio oferecido pela 

investigadora. 

 

Os objectivos da sessão do grupo de debate foram: 

• Contribuir para a melhoria do trabalho na área da actividade física para 

idosos; 

• Avaliar a satisfação com o tipo de aulas realizadas/leccionadas; 

• Perceber os efeitos da actividade física na vida dos idosos. 

 

Foram discutidas três questões (dimensões): 

Dimensão 1 – Consideram que a actividade física contribui para a qualidade de vida 

dos cidadãos idosos?  

Dimensão 2 – Estão satisfeitos relativamente à metodologia das aulas? 

Dimensão 3 – Que propostas gostariam de deixar para o futuro trabalho na 

actividade física para idosos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Professores e Idosos do 
Programa SETE

Dimensão 1 
A AF contribui para a 

QV dos Idosos 

Faz muito bem ao corpo 
e à mente. Benefícios 
físicos, psicológicos e 
sociais 
 
Mais capazes/aptos para 
as tarefas diárias 
 
É um momento de 
convívio, alegria e 
descontracção. Uma 
importante e nova rotina
 
Criar novas amizades 
 
Melhora as capacidades e 
habilidades motoras  

350 

 

GRUPO 

DE DEBATE

Professores e Idosos do 

Dimensões em 
análise

Professores e Idosos do 
Programa Tradicional

Dimensão 2 
Satisfação dos 

Idosos relativamente 
às aulas 

Propostas para o 
fut

IDEIAS CHAVE SUGERIDAS 

Faz muito bem ao corpo 

Mais capazes/aptos para 

importante e nova rotina 

cidades e 

Actividade f
livre 
 
A dança como forma de 
actividade física
 
Caminhadas orientadas
 
Circuitos de manutenção
 
Andar de bicicleta nas 
ciclo-vias
 
Passeios / Pedy paper 
culturais
 
Mais jogos e também 
jogos tradiciona
 

A música escolhida é 
muito importante 
 
O pavilhão é melhor, tem 
um espaço grande 
 
Tempo ideal de aula é 60 
minutos 
 
A adaptação/ 
individualização dos 
exercícios é importante 
 
Os exercícios a pares e 
em grupos são bons 

 

 

Professores e Idosos do 
Programa Tradicional

Dimensão 3 
Propostas para o 
futuro na AF para 

idosos 

Actividade física ao ar 
 

A dança como forma de 
actividade física 

Caminhadas orientadas 

Circuitos de manutenção 

Andar de bicicleta nas 
vias 

Passeios / Pedy paper 
culturais 

Mais jogos e também 
jogos tradicionais 
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4.1. Dimensão 1 – Consideram que a actividade física contribui para a qualidade de 

vida dos cidadãos idosos?  

 

Conforme podemos observar nos gráficos que se seguem os participantes do grupo 

de debate em ambos os grupos destacaram que o convívio (SETE, 25% e Tradicional, 

36%) é um dos principais contributos da AF para a QV dos idosos, seguindo-se os 

benefícios ao nível psicológico (SETE, 17% e Tradicional, 14%). No Programa SETE 

também com 17% destacam os benefícios ao nível da saúde. As melhorias ao nível do 

equilíbrio de todo o corpo/mente são destacadas seguidamente com (SETE, 13% e 

Tradicional, 14%). Outros motivos são identificados pelos indivíduos participantes no 

grupo de debate, tais como: tarefas diárias realizadas com mais facilidade; 

distracção, desanuviar e descontrair; sentir mais energia e sentirem um melhor 

movimento corporal. 

 

 

 

17%

25%

13%
8%

8%

17%

4%
8%

Contributos da Act. Física para a Qualidade de Vida 
Programa  SETE

Benefícios ao nível psicológico

Convívio

Melhorias ao nível do equilíbrio corporal

Distracção

Beníficios ao nível físico

Melhorias ao nível da saúde

Mais energia

Tarefas diárias facilitadas
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4.1.1. Registo das respostas na dimensão 1 

Dimensão  1 – Consideram que a actividade física contribui para a qualidade de vida 
dos cidadãos idosos? 
 
 
 
 

Alunos do  
Programa SETE 

 

Verifica-se a existência de benefícios ao nível psicológico e 
sociocultural, bem como uma melhoria da qualidade de vida. 
 
A realização das tarefas diárias desenrola-se com relativa 
facilidade comparativamente com o que se verificava antes da 
prática de actividade física.  
 
A melhoria do estado de saúde geral também merece destaque 
sendo apontada como resultado directo da prática de actividade 
física. 
 
 Há benefícios evidentes no que diz respeito ao equilíbrio 
corporal. 

 
 

Alunos do 
Programa Tradicional 

Há benefícios ao nível psicológico e físico.  
 
O convívio é fundamental sendo apontado como um dos factores 
motivadores da prática de actividade física ao mesmo tempo que 
é para os participantes um momento de descontracção.  
 
Há melhorias evidentes ao nível do equilíbrio corporal e 
realização das tarefas diárias 

Professores do 
Programa SETE 

Verifica-se a existência de benefícios ao nível físico psicológico e 
social.  
 
A realização das tarefas diárias é mais facilitada. 

Professores do 
Programa Tradicional 

Verifica-se uma melhoria ao nível físico, social e psicológico. 

 

14%

36%

14%

9%

9%

9%

9%

Contributos da Act. Física para a Qualidade de Vida 
Programa  Tradicional

Benefícios ao nível psicológico

Convívio

Melhorias ao nível do equilíbrio corporal

Beníficios ao nível físico

Movimento Corporal

Desanuviar/Descontrair

Tarefas diárias facilitadas
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Seguidamente apresentamos algumas expressões/frases dos indivíduos que 

retivemos na gravação áudio e que traduzem sentimentos e emoções que ilustram 

as ideias chave desta dimensão. 

Faz muito bem ao corpo e à mente. Benefícios físicos, psicológicos e sociais 

Eu para mim acho que faz muito bem e sinto-me bem e acho que faz bem a tudo, ao 

corpo, à cabeça, ao pensamento, ao coração, para a gente se sentir às vezes, mais 

aliviada, mais contente e mais distraída. Eu para mim acho muito bem. Faz muito bem. 

 

A ginástica para mim é óptimo, como aquela senhora já frisou, alem do físico a mente 

fica muito é muito beneficiada porque é um momento de descontracção, é uma hora 

de descontracção de convívio e noto sinceramente que de movimentos eu estou mais 

leve, não diria que tenho menos dores mas tenho mais flexibilidade, sinto-me melhor. 

 

Mais capazes/aptos para as tarefas diárias 

Eu já consigo levar o saco, os sacos do supermercado para casa, coisa que eu não 

conseguia 

 

Acho que a parte social é muito importante e o facto de conseguirem depois fazer as 

tarefas básicas do dia-a-dia é fundamental e acho que há coisas também muito 

importantes como aprenderem também a fazer coisas que nunca fizeram antes, há 

muita gente que já fazia ginástica anteriormente mas também há muita gente que não 

fazia ginástica anteriormente. 

 

É um momento de convívio, alegria e descontracção.  

Acho que é muito bom, há ali uma gargalhada (…) que é sempre o mesmo e quando de 

lá vem, vem mais aliviada, mais bem disposta, a gente faz um jogo, ouve uma musica, 

dá ali uns jeitinhos faz de conta que anda a dançar, ou vai correr atrás de uma bola, 

isso faz muito bem eu gosto muito! 

 

Sobretudo lá no meu canto em que as pessoas fazem aquela paragem para se dedicar 

depois a uma coisa diferente, há melhor convívio, há pessoas que certamente se não 
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fosse a ginástica passariam o dia quase sem falar com ninguém e assim pronto é uma 

coisa mais confortável, mais agradável para toda a gente. 

 

Uma importante e nova rotina 

Eu estava deserta para chegar a hora da ginástica. 

 

Para mim acho que faz muito bem porque eu sou sozinha e quando chega aquele estou 

sempre a desejar o dia da ginástica porque é um convívio e faz muito bem à mente. 

Agente  convivemos, é um convívio com os outros e é uma camaradagem muito boa, o 

professor é muito bons e colegas, tudo… 

 

Eu também sou viúva, estou sozinha e também estou como a minha colega, estamos 

sempre a desejar que chegue o dia e a hora de ir para a ginástica porque é uma hora 

que a gente esquece e estamos felizes, as camaradas, os colegas é tudo muito boas e o 

professor nem se fala é muito bom, sempre a perguntar, eu sou a mais velha do grupo, 

anda-me sempre a perguntar se eu estou bem, bem disposta. 

 

Criar novas amizades 

Mas a ginástica veio dar um novo ritmo à minha vida e até aos meus projectos, tudo! 

Mas a convivência também é fundamental e há muita gente que vive só na solidão e 

sofre de abandono. Aquele momento é um momento de descontracção, conviver, 

rever pessoas que já não vê há muito tempo e uma melhor socialização. 

 

Olha eu não falava nem com ele, nem com ela, passávamos na rua éramos vizinhos, 

dizíamos bom dia e boa tarde! A ginástica foi a melhor coisa que me aconteceu porque 

eu agora passo na rua e paramos e conversamos e vamos beber um café e fazemos 

aquelas viagens juntos. 

 

Eu por exemplo quando me inscrevi foi por causa do exercício físico, mas depois 

realmente a parte social, como dizia aquela senhora, é a convivência, são novos amigos 

que nós fazemos. Por exemplo quando nós nos encontámos com os senhores aqui da 

Bajouca fomos fazer um pic nic a São Pedro de Moel, já vieram connosco à Foz do 
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Arelho e isto torna-se o convívio e depois arranjamos bons amigos. Há uma nova 

convivência com pessoas que nós não conhecemos, na qual agora breve vamos 

também das Caldas vamos fazer um pic-nic às paredes e é isto assim! Acaba o ciclo da 

ginástica e vamos se divertir um bocadinho e come-se e bebe-se. 

 

Melhora as capacidades e habilidades motoras  

O equilíbrio está melhor. O equilíbrio e a resistência, não é? Eu tenho muita mobilidade 

e muita actividade mas noto um pouco mais de resistência, canso-me menos ao fim de 

realizar determinadas tarefas. 

 

Vem o objectivo principal que diz que objectivando mesmo é a actividade física, as 

pessoas tem mais necessidade de mexer-se. 

 

É muito bom para a convivência para o espírito e tudo isso e depois para o movimento 

corporal. 

 

Desde que ando na ginástica, quando comecei a ginástica tive um problema há dois 

anos que me tiraram o peito direito e fiquei com este braço preso, não levantava o 

braço, não tinha forças na mão nem nada e agora graças à ginástica, graças à grande 

professora que temos, tudo isso eu faço tal e qual como os outros, já levanto o meu 

braço onde quero, felizmente sem dificuldade e tudo isso eu agradeço realmente à 

professora e à ginástica que nos dá. 

 

Eu acho que realmente a ginástica torna-se indispensável para a qualidade de vida, 

para a qualidade de vida e sobretudo da idade sénior 

 

 

4.2. Dimensão 2 – Satisfação dos idosos relativamente às aulas 

Observando os gráficos que se seguem verificamos que as respostas de ambos os 

grupos se focam basicamente nos mesmo aspectos. As músicas são consideradas 

adequadas (SETE, 24% e Tradicional, 19%), embora relativamente às músicas do 

programa Tradicional, 12% afirmam que são muito rápidas. Em ambos os grupos 19%  
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consideram que os exercícios são adequados/atractivos. Relativamente ao tempo 

de aula, 9% no SETE, e 19% no Tradicional, considera que é pouco. No Programa SETE 

referem também a boa organização da aula (pensamos que o esquema pedagógico 

adoptado ajuda em muito a própria organização dos idosos em aula e daí terem 

destacado este aspecto) e 14% refere o material, considerando-o adequado. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

9%

14%

24%

14%

10%

10%

19%

Satisfação com as aulas 
Programa  SETE

Pouco tempo de aula

Espaço adequado

Música adequada

Material adequado

Boa organização

Duração adequada

Exercícios adequados/atractivos

19%

12%

19%
12%

19%

19%

Satisfação com as aulas 
Programa  Tradicional

Pouco tempo de aula

Espaço adequado

Música adequada

Música muito rápida

Duração adequada

Exercícios adequados/atractivos
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4.2.1. Registo das respostas na dimensão 2 

 
 Dimensão  2 – Satisfação dos idosos relativamente às aulas 
 
 

Alunos do  
Programa SETE 

 

A possibilidade de prolongar a aula será uma hipótese a 
considerar futuramente. 
 
O espaço, material e músicas utilizadas são do agrado geral, bem 
como a organização e exercícios propostos. 
 
O pavilhão é bom porque como é grande permite uma 
organização da aula em diferentes espaços. 
 
Há um espírito de camaradagem bastante positivo. 

 
Alunos do 

Programa Tradicional 

Registo para a necessidade de prolongar o tempo da aula e 
diminuir o ritmo/ velocidade das músicas utilizadas. 
 
O espaço é ajustado assim como todos os exercícios propostos 
ao longo das sessões. 

Professores do 
Programa SETE 

A música é adequada e facilitadora da condução da aula. 
 
O espaço é ideal e duração de 60 min é o mais apropriada. 

Professores do 
Programa Tradicional 

Divergência de opiniões relativamente à duração das sessões. 
 
Mas 45 min é pouco porque não dá tempo para o diálogo ou 
então se o fizermos dá menos tempo para a prática. 

 
Apresentamos de seguida algumas expressões/frases dos indivíduos que retivemos 

na gravação áudio e que traduzem sentimentos e emoções que ilustram as ideias 

chave desta dimensão, iniciamos com as expressões das professoras e alunos do 

Programa SETE e depois expomos as ideias dos indivíduos do programa Tradicional. 

 

Eu já dou aulas de actividade física para idosos há 4 anos e este ano apliquei o 

Programa SETE que é completamente diferente daquilo que eu idealizava. As aulas 

tinham sempre um objectivo, ou coordenação ou equilíbrio, ou trabalhava um 

bocadinho de cada, mas não desta forma que eu achei espectacular, só tenho de dar os 

parabéns. Primeiro a musica, senti que os alunos adoram a música, a música escolhida 

é espectacular para eles e depois para mim o seguir a música saber que a música 1 e 2 é 

para o aquecimento, que a música 3 vai ser para o equilíbrio, a música 4 coordenação e 

força e assim sucessivamente dá-me uma melhor orientação a nível de fazer a aula. E 

depois o espaço em si também me ajuda, o facto de ser um pavilhão porque eu consigo 

fazer a montagem das estações antes da aula. 
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Eu sobre a ginástica, dizer que as aulas que são lá preparadas eu gosto imenso, temos 

bastante material e quanto à música acho que temos lá boa música, uma mais rápida 

outra menos rápida, a professora põe conforme são os exercícios, vai sendo a música e 

é de maneira que gosto e espero continuar na próxima época assim. O espaço é 

excelente a camaradagem é excelente e esperamos pelo resto. 

 

Eu  gosto da música mexidinha! Gosto muito do espaço, gosto muito do convívio, 

todos juntos a dançar, brincar, gosto da ginástica, da mais pesada ou menos pesada 

gosto, gosto de tudo pode continuar! Tudo maravilhoso. 

 

Gosto da música, dos jogos, umas coisas gosto mais, outras menos e a aula às vezes 

acho-a pequena. 

 

Eu também acho tudo muito interessante, a música veio de facto dar um ritmo, uma 

outra cara, porque eu sempre gostei de música e sei que toda a gente gosta de música 

e portanto ao som da música há outra disposição. Evidentemente que as aulas às vezes 

são mais longas, outras vezes mais curtas, 

 

Sim aquela hora, nós fazemos mais ou menos 50 minutos mais os 10 minutos da 

prelecção que a professora leva lá para a gente estudar. 

Estudar ? – pergunta a professora/investigadora 

Responde o Sr. Sim, agente estuda que é para dois dias depois ter de explicra e dar 

resposta a isso. Quanto ao resto acho muito bem, na minha opinião claro. 

 

Seguem-se algumas expressões dos indivíduos do programa Tradicional: 

As músicas são um bocadinho rápidas demais. 

O espaço é mais acolhedor, mas também dificulta em outras actividades. 

Gosto muito das músicas, às vezes canso-me um bocadinho, mas gosto de tudo. 

Sim, gosto dos jogos.  
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Eu só queria referir o seguinte, em relação à musica eu gosto muito de música, só que 

para já não fui habituado quando fazia ginástica, mas posso me tentar adaptar e tenho 

tentado, agora a questão é esta eu refiro-me mais à música do professor, é uma música 

muito mais alta e já a professora tem uma musica mais adequada à terceira idade, 

 

Gosto da musica e em grupo acho que diverte mais, divertimo-nos mais em grupo e os 

materiais gosto muito da bola, temos as garrafinhas também, quando trabalhávamos 

com os bastões… 

 

Eu gosto até das músicas mais modernas.  

 

Faço e gosto muito de fazer todos os exercícios. Até já pensei começar a fazer sozinha 

e se calhar vou começar, senão quando chegar à próxima época, já estou enferrujada, 

apesar de todos os dias andar. Vamos fazer a caminhada todos os dias, mas a 

caminhada é diferente dos exercícios que nós fazemos, há muitos exercícios que nós 

fazemos na ginástica, que a caminhada, a caminhada é as pernas e os braços e o 

exercício quer o corpo todo. Eu vou fazer em casa sozinha enquanto não começar a 

ginástica! 

 

Professora/investigadora – Já agora  ia perguntor, o facto de teres menos tempo faz 

com que a aula seja mais intensa para colmatar um pouco… 

Professora de um programa Tradicional – Às vezes sim! Depende um bocado do tipo 

de aula que obviamente vai de encontro às pessoas que tenho. Há aulas que consigo 

fazer mais intensas, há outras que não. Mas acaba por se cortar um bocadinho na parte 

da conversa inicial, vai-se conversando durante a aula e há coisas que vão ocorrendo e 

não tenho tempo para fazer tudo. Acabo e tenho logo outra turma, não dá para ficar a 

falar um bocadinho com as outras pessoas, ou se ficar a falar já vou começar a outra 

turma mais tarde e acho que o tempo ideal seria entre 50 e os 55 minutos. Uma hora já 

dava para conversar, já dava para fazer tudo isso. 

 

Idosa – Eu acho que o tempo ideal para mim é uma hora e mesmo assim passa num 

instante. 
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Professora/investigadora – Passa num instante? Devia ser mais meia hora a seguir à 

conversa não era? 

Idosa – Há dias que podia ser mais bocadinho. 

 

Idosa – Eu acho que passa depressa. Eu gosto bastante. 

Professora/investigadora – Mas essa sensação que passa depressa é bom! 

Idosa –  É sinal que estou a gostar da aula. 

Professora/investigadora – Exactamente! É excelente. 

 

Pareceu-nos ainda pertinente abordar/questionar sobre os intervalos entre as aulas, 

quando se tem várias turmas seguidas é um aspecto muito importante e que o 

desenho do programa deve ter em conta. 

 

Professora/investigadora – Relativamente aos intervalos entre as aulas, não deveria 

existir um tempinho de intervalo entre turmas? 

Professora de um programa Tradicional – Sim, mas eu nunca funcionei assim, porque 

o horário é definido não somos nós que escolhemos, acabo por influenciar sempre a 

turma que vem a seguir porque no final há sempre um ou outro que tem um recado 

para dar ou para dizer que foi aqui ou acolá, há ali um bocadinho de conversa e isso 

influência claro, na aula a seguir e assim sucessivamente e na terceira vai-se atrasar 

ainda mais um bocadinho e os últimos pagam porque acabam por atrasar um quarto 

de hora vinte minutos. 

Professora/investigadora – Seria recomendável um intervalo de 5 a 10  minutos?  

Professora – Sim concordo 5 a 10 minutos. 
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4.3 Dimensão 3 – Propostas para o futuro na actividade física para idosos 

 

 
 

 
 
 
3ª Dimensão – Propostas para o futuro na actividade física para idosos 

Alunos do 
Programa SETE 

Danças, jogos tradicionais, caminhadas e passeios/pedy-
papers. 

Alunos do 
Programa Tradicional 

Dança, jogos, caminhadas e passeios culturais. Andar de 
bicicleta  

Professores do 
Programa SETE 

Nesta questão ouvimos mais a opinião dos próprios idosos 

Professores do 
Programa Tradicional 

Nesta questão ouvimos mais a opinião dos próprios idosos 

 
 

8%

17%

8%

25%

25%

17%

Novas propostas de actividades físicas
Programa  SETE

Jogos tradicionais

Caminhadas

Passeios/Pedy paper

Actividades ao ar livre

Circuitos de manuntenção ao ar livre

Danças

12%

25%

12%

25%

13%

13%

Novas propostas de actividades físicas
Programa  Tradicional

Jogos

Caminhadas

Passeios/Pedy paper

Andar de bicicleta

Circuitos seguindo os sinais de transito

Danças
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Algumas expressões que retratam de alguma forma os aspectos referidos na tabela 

anterior. 

E agora também fizemos o pic-nic, fizemos a caminhada. 

 

Fizemos ginástica ao ar livre e depois visitamos o mosteiro, foi a parte cultural, eu 

achei muito importante a visita que se fez ao mosteiro, que eu não conhecia e fui 

criada quase nesta região e não conhecia uma parte do mosteiro nem a história e as 

indicações que nos foram dadas pelo guia em termos de cultura é importante. 

 

Por exemplo o jogo do saco foi pura nostalgia! Eu também me lembro de muita coisa 

que fazia. Resposta de outro idoso - Mas a senhora se calhar ainda é capaz de andar 

dentro do saco! Eu também lá vou! E Outro acrescenta ainda - Eu gostava de andar 

com um arco como antigamente. 

 
Vamos fazer uma aulinha ou uma caminhada pelo jardim do parque. 

Olhe uma boa proposta, conte-me lá essa aula com os sinais de trânsito. 

Então a gente fazia tal e qual o que se faz com o carro e nós gostámos muito. 

Professora explica melhor – é um pequeno circuito e ele ia levantando sinais de 

trânsito. Inversão de marcha, direita, stop uma série de sinais e estava engraçado, 

estava giro! Tinha uns 15 sinais diferentes. 

 
E dançar, dançar é muito bom e nem sentimos que estamos a fazer exercício físico. 

 

A professora/investigadora aproveitou para verificar a opinião dos idosos 

relativamente às músicas a utilizar no futuro, uma vez que tinha sido um aspecto 

que os idosos referiram bastante e divergiram de opinião e que também a literatura 

refere que é um aspecto muito importante. 

 

Professora/investigadora E então vamos às musicas. Propostas para o futuro sobre as 

musicas a utilizar. Manter sempre um mix entre as mais tradicionais e as mais 

modernas? Na vossa opinião as aulas, manter sempre, por exemplo uma aula ser toda 
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com musica tradicional ou variar? O que é que vocês mais gostam? Tem gostado das 

músicas dos professores? 

 

A música deve ser consoante a aula. Há diversos tipos de música. A aula da forma como 

nós começamos e depois há alturas em que a música é mais lenta, outras terá de ser 

mais rápida. Eu acho que é assim as nossas aulas pelo menos da minha parte, pelas 

pessoas que aqui estão não sei se será igual senão. 

 

Sim, para mim é preferível as aulas com música. 
 
Professora/investigadora -  E gostam mais das tradicionais ou das modernas? 
 
Eu para mim tanto gosto de umas como de outras. 
 
Gosto mais das tradicionais. 
 
Professora/investigadora - Colega, há pouco disseste que foi um bocado difícil a 

passagem de habituares-te  às tuas batidas para as musicas tradicionais e eu ali como 

técnica para mim a musica motiva-me , acho que passo esse animo que vem da musica 

para as minhas aulas. O que é que tu sentes relativamente ao trabalhar com musicas 

tradicionais ou com musicas modernas? 

 
Professora - Não é que eu goste, mas concordo com ele, cada tipo de aula tem a sua 

música especifica e há coisas que eu acho que não encaixam tão bem numa musica 

tradicional e então faz-me um bocado de confusão é um bocado mais difícil. E depois a 

questão de me facilitar em termos de tempos, eu ligo muito à postura e acho que fazer 

exercício é muito bom se for bem feito, portanto se está a ser feito mas está a ser mal 

feito está a prejudicar não está a beneficiar. A música com abatida certa liberta-me 

para corrigir mais facilmente, eu fico sem outro tipo de preocupações e não queria 

descompensações em termos musculares, mas acho que cada parte da aula tem a sua 

música especifica, concordo plenamente. 
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Se pensarmos que a condição do corpo está mais ligada  
à imagem que trazemos dentro de nós do que  ao tempo, 

 então, não nos devemos impacientar por sermos 
 demasiado jovens, nem assustar-nos por  

parecemos demasiado velhos… 
- RICHARD BACH 

 

 
 

As Conclusões deste estudo irão ser apresentadas da seguinte forma: primeiro 

referimos a grande conclusão do estudo centrada no Objetivo Geral, seguida das 

conclusões face aos Objetivos Específicos traçados, as conclusões mais 

pormenorizadas relativas a todas as Hipóteses equacionadas. Nestas iniciamos pela 

aptidão física funcional, depois pela composição corporal, seguindo-se a qualidade 

de vida e satisfação com o programa de actividade física e, por último, as 

conclusões relativas ao grupo de debate.  

 

Lembramos, resumidamente que, no sentido de dar resposta ao que se pretendia 

com o estudo, submetemos um grupo de idosos, com idades compreendidas entre 

os 65 e os 74 anos de vida, maioritariamente casados, autónomos e não 

institucionalizados, a um programa de actividade física elaborado neste trabalho e 

denominado Programa SETE (Satisfação no Envelhecer, Treinando com Entusiasmo) 

que constituiu o Grupo Experimental. Para melhor compreender os resultados do 

nosso programa, encontrámos um Grupo de Controlo, constituído por idosos que 

também realizavam actividade física noutros programas já existentes, o qual 

designámos por Programa Tradicional (PT). Neste sentido, a nossa amostra foi 

constituída, no Programa SETE, por 41 idosos (16 homens e 25 mulheres com uma 

média de 70 +- 3,4 anos) e no PT por 39 idosos (11 homens e 28 mulheres com uma 

média de 69,6 +- 4,0 anos). No SETE foram usadas metodologias específicas para o 

trabalho com esta população, respondendo às quatro linhas gerais de promoção do 

envelhecimento activo (OMS, 2005): 1.Reduzir os factores de risco associados ao 

envelhecimento e incrementar os de protecção de saúde através de hábitos saudáveis 

e de exercício físico; 2. Promover os factores de protecção do funcionamento 

cognitivo; 3. Promover as emoções e os pensamentos positivos; 4. Promover a 

participação psicossocial. 
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1. Conclusões Quanto aos Objectivos 

Face ao Objectivo Geral que se prendeu com Construir, aplicar e avaliar a eficácia do 

Programa SETE com vista ao desenvolvimento da aptidão física e qualidade de vida dos 

idosos, passamos a referir o seguinte. 

 

De uma forma geral os programas de actividade física são uma estratégia eficaz 

para a promoção de um envelhecimento activo, pois para além de possibilitarem a 

prática aos idosos com motivação inicial e sensibilizados para a importância da 

actividade física, também é uma medida capaz promover a alteração de estilos de 

vida mais sedentários e com atitudes menos optimistas perante o envelhecimento. 

(OMS, 2005;  Hallal et al.,2009). 

 

O nosso Programa é inovador porque procurou associar à actividade física o 

incremento de pensamentos e emoções positivas, privilegiando a interacção social, 

dando grande relevo às características, atitude e perfil do técnico, utilizando a 

actividade física como meio para melhorar a aptidão física e as diferentes 

dimensões da qualidade de vida. A convivência, o sentimento de grupo, os 

momentos de reflexão e partilha e os laços afectivos criados entre os idosos 

participantes e entre os idosos e professor, demonstraram ser factores 

determinantes para a adesão e satisfação relativamente ao programa. Desta forma 

pudemos promover um envelhecimento activo com maior independência, maior 

autonomia e, consequentemente, com melhor qualidade de vida.  

 

Segundo Fernández Ballesteros et al., (2004: 431) um programa é […] eficaz al 

cumplir los objetivos planteados y efectivo en el sentido de generar consecuencias 

positivas para aquellas personas que lo recibieron. Desta forma, programas desta 

natureza devem ser largamente implementados, tendo em vista a saúde dos idosos. 

Após a aplicação do Programa SETE, de acordo com as condições indicadas na 

metodologia desta investigação, podemos afirmar que este Programa se mostrou 

eficaz, uma vez que os idosos participantes melhoraram, desenvolveram a sua 
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aptidão física nas suas diversas componentes e a qualidade de vida nas suas 

diversas dimensões. Deste modo podemos concluir que, 

 

foi possível construir, aplicar, avaliar o Programa SETE e demonstrar, 

que este se mostrou globalmente eficaz para o desenvolvimento da  

aptidão física e qualidade de vida dos Idosos nele participantes,  

pelo que o Objetivo Geral do estudo foi alcançado. 

 

 

Para melhor entendermos como é que este objetivo foi alcançado passamos, agora, 

a explicar de que forma os Objetivos Específicos estabelecidos nesta investigação 

foram alcançados. 

 

Quanto ao primeiro Objectivo Específico: Melhorar ou manter as capacidades 

motoras dos participantes do Programa SETE, se considerarmos a média dos 

resultados obtidos no final da época comparativamente com a média obtida pelo 

grupo no início da época, podemos concluir que houve uma melhoria em todas as 

capacidades motoras (com diferenças estatisticamente significativas entre o pré-

teste e pós-teste), ou seja: relativamente à força dos membros inferiores os 

participantes iniciaram no percentil 65 e terminaram a época no percentil 85; na 

força dos membros superiores iniciaram no percentil 65 e terminaram no percentil 

80; na flexibilidade dos membros inferiores iniciaram no percentil 40 e terminaram 

no percentil 50; na flexibilidade dos membros superiores iniciaram no percentil 40 e 

terminaram no percentil 50; na agilidade e equilíbrio dinâmico iniciaram no percentil 

65 e terminaram no percentil 70; na resistência aeróbia iniciaram no percentil 30 e 

terminaram no percentil 40. A literatura refere que todas estas capacidades 

motoras têm tendência para regredir com o processo de envelhecimento (Spirduso 

et al., 2005; Barreiros et al., 2006), mas também nos indica que a prática regular de 

actividade física, ou seja, pelo menos duas vezes por semana, associada a uma 

prescrição adequada e gradual ao longo do programa (ACSM, 2007), podem 

minimizar esses efeitos, e até melhorar estas capacidades, o que tem repercussões 
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na realização das tarefas do dia-a-dia. Assim, uma vez que todos os idosos 

participantes do Programa SETE mantiveram, e na sua grande maioria melhoraram, 

todas as capacidades motoras avaliadas, podemos afirmar que 

 

foi possível melhorar ou manter as capacidades motoras dos participantes do 

Programa SETE pelo que foi atingido o primeiro Objectivo Específico. 

 

No que concerne ao segundo Objectivo Específico: Melhorar a qualidade de vida dos 

idosos após a frequência no Programa SETE, comparando a média dos resultados 

obtidos no início e no fim da época, verificou-se que na dimensão Função Física a 

média apresentou uma evolução de 69,1 para 81,5; na dimensão Desempenho Físico 

a média apresentou uma evolução de 65,9 para 79,3; na dimensão Dor Física a 

média apresentou uma evolução de 61,8 para 70,9; na dimensão Saúde Geral a 

média apresentou uma evolução de 59,9 para 65,9; na dimensão Vitalidade a média 

apresentou uma evolução de 65,4 para 70,4; na dimensão Função Social a média 

apresentou uma evolução de 86,0 para 94,8;na dimensão Desempenho Emocional a 

média apresentou uma evolução de 74,0 para 80,5 e na dimensão Saúde Mental a 

média apresentou uma evolução de 70,0 para 76,8. Muitos autores, dos quais 

destacamos Guallar-Castillón et al. (2004) e Toscano et al. (2009), investigaram a 

relação entre a actividade física e a percepção de qualidade de vida, comparando a 

qualidade de vida em idosos com distintos níveis de actividade física. Assim 

dividiram a amostra em grupos de idosos sedentários, menos activos e mais activos 

ou descrito de outra forma, idosos que não realizavam AF, realizavam AF ligeira, 

moderada ou intensa. Estes autores encontraram uma associação positiva entre a 

prática de AF e a QVRS, justificada pelo facto da actividade física permitir uma maior 

eficácia nas actividades da vida diária, uma maior aptidão para a vida social, a 

adopção de novos papéis e a sensação de se sentir mais jovem e atractivo, conjunto 

de aspectos que resultariam numa sensação positiva, que permitiria aos idosos […] 

hacer frente de forma satisfactoria (e incluso placentera) a los retos y demandas de la 

vida diária (Guallar-Castillón et al., 2004: 609), concluindo que […] de modo 

específico, programas de actividade física podem contribuir de forma expressiva na 

qualidade de vida na população de idosos, tanto pelo engajamento social que eles 
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promovem, quanto pelo estímulo positivo nos aspectos físicos, o que na prática resulta 

em maior autonomia (Toscano & Oliveira, 2009: 11).  

 

Assim, uma vez que existiram melhorias na percepção de qualidade de vida dos 

participantes do Programa SETE, verificadas através do questionário MOS SF-36 em 

todas as suas dimensões e com diferenças estatisticamente significativas nas 

dimensões Função Física, Desempenho Físico, Dor Física, Saúde Geral, Função Social e 

Saúde Mental, podemos afirmar que 

 

foi possível melhorar a qualidade de vida dos idosos após a frequência no  

Programa SETE pelo que foi atingido o segundo Objectivo Específico. 

 

Relativamente ao terceiro Objectivo Específico: Verificar se os idosos ficaram 

satisfeitos com a frequência no Programa SETE, podemos verificar que 62% dos 

participantes ficou muito satisfeito com o mesmo e 36% suficientemente satisfeito. 

Estas percentagens são o somatório das dimensões 1 e 2 do questionário elaborado 

para o efeito. Vejamos então cada uma delas.  

 

Na Dimensão 1, destacamos os resultados que rondaram os 50% e se situaram até 

68%, para a opção “muito” na resposta à questão “Considera que a actividade física 

realizada ao longo deste programa contribuiu para…”(divertir/distrair mais; 

relacionar-se socialmente, sentir-se satisfeito/a consigo mesmo/a, e sentir-se mais 

activo; viver a vida de uma forma mais positiva, e ser mais optimista; sentir mais 

bem-estar; melhorar a sua condição física, sentir-se mais capaz nas actividades 

quotidianas, e libertar ansiedades/emoções). As respostas pouco e nada, raramente 

são referidos no Programa SETE. Os nossos resultados vão no sentido de vários 

estudos como os de Rojas et al. (2004), Varregoso (2004), e Moreno et al. (2008: 

153) que indicam como principais […] motivos aludidos por esta población para la 

práctica deportiva hacen referencia a hacer ejercicio físico, mantener o mejorar la 

salud, divertirse y relacionarse com gente. No entanto não podemos deixar de 

sublinhar que os motivos de satisfação com a participação no programa, se 

prendem primeiramente com aspectos sociais (divertir/distrair-se, relacionar-se 



 

371 

socialmente), seguidamente com motivos que se prendem com auto-estima e uma 

atitude optimista perante a vida (sentir-se satisfeito consigo mesmo/ mais activo/ 

viver a vida de forma positiva/ ser mais optimista e sentir bem-estar) e só depois 

com os aspectos relacionados com a condição física e a saúde, tal como referido no 

estudo de Cassiano et al. (2005). Contrariamente, nos estudos de Andreotti e 

Okuma (2003), Freitas et al. (2007), os aspectos relacionados com a saúde e a 

actividade física aparecem como principais motivos. 

 

Na Dimensão 2 – Em resposta à questão “Quanto à sua participação no programa de 

actividade física sente-se satisfeito com...” em todos os itens, a maioria ou grande 

maioria das respostas corresponderam à opção “muito satisfeito”, situando-se os 

resultados entre 59% e 88%, para [no que respeita às músicas utilizadas; 

actividades/exercícios propostos; materiais utilizados; ao local/espaço de aula; à 

duração das aulas; às 7 partes da aula; organização/estrutura da aula (exercícios em 

grupo, de pares, individuais); realização dos testes de aptidão física]. De salientar 

ainda que nas respostas relativas ao professor, os resultados se situaram acima dos 

88% (relação com o grupo, relação com o próprio indivíduo, atitude do professor; 

forma como explica e demonstra as actividades; acompanhamento do professor 

durante os exercícios). De lembrar que estes foram aspectos em que houve uma 

forte aposta neste Programa. 

 

Na Dimensão 3 (específica para o Programa SETE) destacamos que em todos os itens 

as respostas corresponderam na totalidade às opções “muito satisfeito e 

suficientemente satisfeito”. Na resposta à questão “Quanto ao programa SETE, sente-

se satisfeito relativamente…”, os resultados situaram-se entre 61% e 90% para a 

opção “muito satisfeito” em todos os itens: encontro, equilíbrio e coordenação, 

dança, força e flexibilidade, jogos, arrefecimento/relaxamento, despedida); 

actividades pontuais (actividades de ar livre, pic-nic, Dia dos Avós); e participação no 

programa. 
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Tendo em conta que o grau de satisfação dos participantes do Programa 

apresentou resultados significativos em relação a quase todos os itens avaliados, 

podemos concluir que 

 

os idosos ficaram satisfeitos com a frequência no Programa SETE 

pelo que foi alcançado o terceiro Objetivo Específico. 

 

Parece-nos ainda pertinente destacar o facto de relativamente à satisfação com os 

programas, termos elaborado e validado o Questionário SPAF (Satisfação com o 

Programa de Actividade Física), que poderá ser utilizado em futuras investigações e 

aplicado pelos coordenadores de projectos/programas já implementados ou até 

mesmo pelos próprios técnicos /professores, a fim de aferir a satisfação dos idosos 

relativamente à sua intervenção. Este questionário tanto pode ser aplicado na fase 

de implementação do programa, procedendo à avaliação do processo, como após o 

término da implementação do programa, na avaliação dos resultados. Caso aplicado 

na fase de avaliação do processo tem como objectivo informar o 

professor/investigador do grau de cumprimento dos aspectos considerados 

determinantes no programa, permitindo realizar os ajustamentos necessários para 

uma melhor intervenção (Fernández Ballesteros, 2004). 

 

 

2. Conclusões Quanto às Hipóteses 

Apresentamos seguidamente as conclusões referentes a cada Hipótese de estudo 

equacionada, as quais nortearam toda a investigação. Estas são apresentadas 

quanto à Aptidão Funcional, quanto à Aptidão Física, quanto à Qualidade de Vida e 

quanto à Satisfação com a frequência do Programa SETE. 

 

2.1 Aptidão Física  

Ao apresentarmos a análise descritiva, enquadramos a nossa amostra face aos 

dados normativos indicados pelas autoras da bateria de testes por nós utilizada 
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(Rikli & Jones, 1999). Os indivíduos da nossa amostra, quer os pertencentes ao 

Programa SETE, quer os que participaram no programa Tradicional, apresentam 

valores médios dentro dos padrões normativos para todas as capacidades motoras. 

Relativamente aos estudos consultados, os sujeitos da nossa amostra apresentam, 

globalmente, valores semelhantes aos do estudo de Vallejo et al. (2010) e no pré-

teste, valores superiores aos do estudo de Sousa et al. (2010), realizado apenas em 

mulheres. Destaca-se a resistência aeróbia, como a capacidade na qual apresentam 

um pior desempenho, tal como na pesquisa de Vallejo et al. (2010). Também Vallejo 

et al. (2004) concluíram que o grupo do seu estudo se encontrava globalmente 

dentro dos padrões normativos da SFT em todas as capacidades motoras, à 

excepção da resistência, capacidade em que o grupo se situava em média num 

percentil inferior. A resistência aeróbia é de extrema importância para que os idosos 

possam realizar as suas tarefas do dia-a-dia sem muito esforço. 

 

Quando comparados com os padrões normativos do estudo de Acciollyet al. (2011) 

podemos referir que a nossa amostra relativamente à flexibilidade dos membros 

inferiores (44%) e superiores (32%) nos idosos do Programa SETE e 39% e 28% 

respectivamente no programa Tradicional, também se encontra no padrão abaixo, 

embora a média esteja dentro dos padrões normais.Tal como nos sugerem Sardinha 

(2006) e Araujo (2011) a flexibilidade é uma das capacidades que sofre grande 

decréscimo com o processo de envelhecimento e também com o desuso, e é de 

facto essencial para muitas das tarefas do dia-a-dia. Tarefas que nos parecem muito 

simples tais como calçar uma meia, apertar um sapato, pentear uns cabelos longos, 

apertar um sutiã, necessitam sem dúvida de flexibilidade. No que respeita à força 

dos membros inferiores, a marcha, o levantar e o sentar, tarefas que realizam várias 

vezes ao dia implicam, para além da força, rapidez de realização, necessitando de 

agilidade/equilíbrio dinâmico para a sua realização. A força dos membros superiores 

é necessária para carregarem as suas próprias compras e arrumarem os alimentos 

nos armários, entre outras tarefas. Esta capacidade, que diminui acentuadamente 

ao longo do processo de envelhecimento, definido por sarcopénia (Sardinha, 2006), 

pode, através da prática de actividade física pelo menos duas vezes por semana 

(ACSM, 2007), manter-se ou melhorar, através do aumento da massa muscular. 
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Segundo Rikli e Jones (2008: 2) a aptidão física funcional é a capacidade física de 

realizar as actividades normais da vida diária de forma segura e independente, sem 

fadiga injustificada. Pretendemos que no Programa SETE a aptidão física funcional 

fosse trabalhada e de alguma forma perceber se este Programa é mais eficaz do que 

os programas tradicionais para desenvolver especificamente determinada 

capacidade motora. 

 

Relembramos que o grupo de idosos do Programa SETE constituiu o Grupo 

Experimental (GE) e os idosos do Programa Tradicional constituíram o Grupo de 

Controlo (GC).  

 

Assim, para verificação da Hipótese 1: Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a 

sua aptidão física funcional após a participação no programa de AF do que os idosos 

do Programa Tradicional, tivemos que a subdividir em várias alíneas (a-g), ou seja, 

uma para cada teste de aptidão física funcional. Também foi necessário perceber se 

o Grupo Experimental (Programa SETE) e o Grupo de Controlo (Programa 

Tradicional) se encontravam em patamares idênticos. 

 

Se compararmos o Grupo SETE com o Grupo Tradicional, relativamente à aptidão 

física no momento do pré-teste, verificamos que não há diferenças estatisticamente 

significativas nas capacidades motoras avaliadas, à excepção da flexibilidade dos 

membros inferiores, em que o grupo do Programa Tradicional apresentou no pré-

teste um melhor desempenho. Consideramos, no entanto, que no momento inicial 

os grupos eram equivalentes no que respeita à aptidão física.  

 

No que se refere à força dos membros inferiores e superiores, os grupos eram 

equivalentes no pré-teste, verificando-se diferenças estatisticamente significativas 

no pós-teste. Desta forma, quanto às alíneas da Hipótese concluímos que: 

 

Se aceita a hipótese de trabalho em H1a),Os Idosos do Programa SETE melhoram 

mais a sua Força dos Membros Inferiores do que os Idosos do Programa Tradicional. 
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Se aceita a hipótese de trabalho em H1b),Os Idosos do Programa SETE melhoram 

mais a sua Força dos Membros Superiores do que os Idosos do Programa Tradicional. 

Como já referimos anteriormente os grupos não eram equivalentes no momento do 

pré-teste ao nível da flexibilidade dos membros inferiores, mas eram equivalentes 

na flexibilidade dos membros superiores, no entanto, no pós-teste, em ambas as 

capacidades motoras não se verificaram diferenças estatisticamente significativas, 

entre os grupos. Desta forma, quanto às alíneas da Hipótese concluímos que: 

 

Se rejeita a hipótese de trabalho em H1c)Os Idosos do Programa SETE melhoram 

mais a sua Flexibilidade dos Membros Inferioresdo que os Idosos do Programa 

Tradicional. 

 

Se rejeita a hipótese de trabalho em H1d),Os Idosos do Programa SETE melhoram 

mais a sua Flexibilidade dos Membros Superioresdo que os Idosos do Programa 

Tradicional. 

Consideramos importante referir que o facto de manter esta capacidade ao fim de 

28 semanas, é considerado muito bom nesta faixa etária. Pelo que podemos 

observar em termos médios, os indivíduos de ambos os programas melhoraram 

(Araújo, 2011). 

 

A Agilidade e Equilíbrio dinâmico são capacidades motoras essenciais para as tarefas 

do dia-a-dia, no entanto o envelhecimento, o desuso e a lentidão psicomotora 

fazem com que essas tarefas sejam executadas de forma menos eficaz e muitas 

vezes com consequências graves, ou seja, quedas (Barreiros, 2006). É através de 

exercícios específicos para o treino das capacidades que estas podem ser mantidas 

e até melhoradas, independentemente da idade. Neste estudo, na comparação 

entre grupos, estes eram equivalentes no momento do pré-teste verificando-se, no 

pós-teste, diferenças estatisticamente significativas. Desta forma, quanto às alíneas 

da Hipótese concluímos que: 

 

Se aceita a hipótese de trabalho em H1e), Os Idosos do Programa SETE melhoram 

mais a sua Agilidade/Equilíbrio dinâmicodo que os Idosos do Programa Tradicional. 
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A resistência aeróbia é uma das capacidades fundamentais (Wilmore&Costill, 2006). 

No que diz respeito à resistência aeróbia e na comparação entre grupos, estes eram 

equivalentes no momento do pré-teste e não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas no momento do pós-teste. Desta forma, quanto às 

alíneas da Hipótese concluímos que: 

 

Se rejeita a hipótese de trabalho em H1f), Os Idosos do Programa SETE melhoram 

mais a sua Resistênciado que os idosos do Programa Tradicional. 

 
Devemos aqui esclarecer que o IMC é apresentado nas capacidades motoras e não 

na hipótese relativa à composição corporal porque esta variável é avaliada pela 

bateria de Rikli e Jones (2008). Relativamente ao IMC podemos afirmar que os 

grupos eram equivalentes no momento do pré-teste e que após o programa não se 

verificaram diferenças estatisticamentesignificativas. No que diz respeito ao IMC 

nos dois programas não foram verificadas muitas alterações, o que também se 

verifica em vários estudos. No entanto também não existiram evoluções negativas. 

Desta forma, quanto às alíneas da Hipótese concluímos que:  

 

Se rejeita a hipótese de trabalho em H1g), Os Idosos do Programa SETE melhoram 

mais o seu IMCdo que os idosos do que os Idosos do Programa Tradicional. 

 
Ao compararmos os resultados do pré-teste com o pós-teste, verificamos que todas 

as capacidades motoras avaliadas pela bateria de Rikli e Jones (2008) melhoraram 

após a aplicação do programa, independentemente de se considerar o GE ou o GC. 

Este resultado é concordante com as pesquisas consultadas, nas quais também se 

verificaram melhorias em todas as capacidades motoras avaliadas, decorrentes da 

aplicação de um programa de actividade física, independentemente da diversidade 

da duração dos programas (Gonçalves, 2003; Alves et al., 2004; Carvalhais, 2004; 

Teixeira, 2005; Machado, 2008). A única excepção é o estudo de 40 semanas de 

Rocha (2009), em que os resultados não são semelhantes, uma vez que os idosos 

pioraram com diferenças estatisticamente significativas a força dos membros 
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superiores, pioraram a flexibilidade dos membros superiores, e relativamente às 

outras capacidades, apresentaram melhorias mínimas. 

 
Comparando as melhorias decorrentes da aplicação de cada um dos programas em 

estudo na aptidão física, verificamos que as melhorias no GE são estatisticamente 

significativas para todas as capacidades motoras avaliadas, ao passo que no GC 

apenas são significativas para a força dos membros superiores e membros inferiores 

e para a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Sintetizando, as 

melhorias verificadas no momento do pós-teste nas provas de aptidão física 

utilizadas (bateria de testes de Rikli e Jones), são sempre superiores para o GE, 

comparativamente ao GC, verificando-se uma diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos, nas provas Força dos membros inferiores, Força dos 

membros superiores e Agilidade/Equilíbrio.  

 

2.2. Composição Corporal 

Os parâmetros avaliados sobre a composição corporal foram: a massa corporal, a 

massa gorda e massa muscular. O trabalho realizado e os resultados encontram-se 

próximo do estudo de Sardinha (2006).  

Para podermos verificar a Hipótese 2: Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a 

sua composição corporal após a participação no programa de AF do que os idosos do 

Programa Tradicional foi necessário delinear três sub-hipótes (a, b, c), pois não era 

possível avaliar em conjunto os três parâmetros. 

Desta forma, quanto às alíneas da Hipótese concluímos que: 

Relativamente à massa corporal, os grupos eram equivalentes no pré-teste e 

também no pós-teste, não se verificando diferenças estatisticamente significativas, 

pelo que:  

 

Se rejeita a hipótese de trabalho H2a) Os Idosos do Programa SETE melhoram a sua 

massa corporal (Kg) após a participação no programa de AF do que os Idosos do 

Programa Tradicional. 
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No que diz respeito à massa gorda, os grupos eram equivalentes no pré-teste e nos 

dois programas existiu em média uma diminuição da massa gorda entre o pré e o 

pós-teste. Quando verificamos as diferenças entre o pós-teste dos dois programas 

não verificamos diferenças estatisticamente significativas. Desta forma, concluímos 

que: 

 

Se rejeita a hipótese de trabalho H2b) Os Idosos do Programa SETE diminuíram mais 

a sua massa gorda (FAT%) após a participação no programa de AF do que os Idosos do 

Programa Tradicional. 

 

Gostaríamos ainda de referir que os indivíduos do Programa SETE melhoram mais o 

seu índice de FAT%, do que os indivíduos do programa Tradicional no final da época. 

Segundo Sardinha (2006) a massa gorda tem tendência a aumentar com o processo 

de envelhecimento, mas a prática de actividade física pode ajudar na diminuição da 

mesma, tal como se verifica em vários estudos. 

 

Quanto à massa muscular, os indivíduos do Programa SETE e os do programa 

Tradicional eram equivalentes no pré-teste e em ambos existiu uma evolução no 

sentido do aumento da massa muscular. Pode dizer-se que o programa SETE foi 

mais eficaz, uma vez que se verificam diferenças estatisticamente significativas 

entre o pré e o pós-teste deste grupo. No entanto quando comparamos os 

resultados do pós-teste entre grupos não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas. Desta forma concluímos que 

 

Se rejeita a hipótese de trabalho H2c) Os Idosos do Programa SETE melhoram mais a 

sua massa muscular (Kg) após a participação no programa de AF do que os Idosos do 

Programa Tradicional. 

 

De uma forma global, podemos referir que relativamente à massa corporal esta 

diminuiu em média 0,5 kg, o que é um resultado positivo, na medida em que existiu 

uma diminuição da massa gorda (de cerca 0,86%)e um ligeiro aumento da massa 

muscular (0,5kg). No que respeita à literatura sabemos que ao longo do processo 
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de envelhecimento existe uma tendência para o aumento de peso (Araujo, 2011), 

nomeadamente um aumento da massa gorda e simultaneamente uma diminuição 

da massa muscular.  

 

 
2.3. Qualidade de Vida 
 
Quanto à qualidade de vida e tendo em conta o instrumento escolhido, MOS SF-36, 

discutimos os resultados encontrados, comparando-os com outras pesquisas que 

utilizaram desenhos metodológicos semelhantes. Para podermos verificar aH3: Os 

Idosos do Programa SETE apresentam melhor qualidade de vida, após a participação 

no programa do que os idosos do Programa Tradicional, foi necessário delinear oito 

sub-hipóteses (a, b, c, d, e, f, g), pois o instrumento adoptado avalia a QV através de 

oito dimensões. 

 

 Na comparação entre grupos no momento do pré-teste, os grupos considerados 

neste estudo encontravam-se em patamares semelhantes relativamente aos 

resultados nas oito dimensões avaliadas da qualidade de vida, não se registando em 

nenhuma das dimensões, diferenças estatisticamente significativas entre os 

mesmos. Os valores encontrados no pré-teste são aproximados aos dos estudos 

consultados de Varregoso (2004), GPAFES (2007) e Pinheiro e Júnior (2011), à 

excepção das dimensões Desempenho Físico, que apresentava valores superiores 

nas pesquisas de Pinheiro e Júnior (2011) e de GPAFES (2007) e Dor Física, que 

apresentava no pré-teste resultados superiores em GPAFES. Se analisarmos os 

estudos que avaliaram a qualidade de vida em idosos com diferentes níveis de 

actividade física, Toscano e Oliveira (2009) e Guallar-Castillón et al. (2004), podemos 

inferir que os indivíduos da nossa amostra, não atingindo no pré-teste os scores 

comuns em idosos que participam em programas formais de actividade física, 

apresentam melhores resultados do que indivíduos idosos sedentários. Pode 

entender-se este dado pelo facto dos sujeitos da nossa amostra residirem sós ou em 

ambiente familiar, o que exige o cumprimento das tarefas domiciliárias e de cuidado 

pessoal. Se considerarmos, como Figueiredo e Sousa (2001), que a qualidade de vida 

na velhice está muito associada à dicotomia dependência/autonomia, então 
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podemos pensar que os idosos vivendo em contexto familiar têm mais hipóteses de 

manter as competências cognitivas, trabalhar as competências motoras e estarem 

ocupados de forma a que se sintam valorizados, ou seja, terem mais independência. 

Para Nahas (2001), a capacidade para realizar movimentos corporais de forma 

eficiente constitui um aspecto determinante, pois a locomoção, o manuseio de 

instrumentos e a capacidade de manter posturas, contribuem grandemente para a 

independência do idoso e, consequentemente, para uma melhor qualidade de vida. 

As pesquisas consultadas que averiguam a influência da AF na QVRS, apresentam 

genericamente duas propostas diferenciadas mas que, em síntese, permitem chegar 

às mesmas conclusões. Na nossa pesquisa utilizamos a metodologia do pré e do 

pós-teste. Num segundo caso os investigadores compararam o desempenho dos 

participantes no programa de AF, com o desempenho de idosos que não 

participavam em nenhum programa de AF. Contudo, em ambas as opções foi 

estudada a influência de um programa de AF orientada na QVRS, avaliado através da 

aplicação do MOS SF-36. 

 

Na comparação intra-grupo, verificamos no nosso estudo, que todas as dimensões 

da qualidade de vida melhoraram após a aplicação do respectivo programa, quer no 

GE quer no GC. Este resultado é concordante com as pesquisas consultadas, nas 

quais também se verificaram melhorias em todas as dimensões avaliadas pelo MOS 

SF-36, decorrentes da aplicação de um programa de actividade física: Ribeiro (2002), 

Gonçalves (2003), Varregoso (2004), Teixeira (2005), Mota et al. (2006), GPAFES 

(2007), Januário et al. (2010) e Pinheiro e Júnior (2011). Segundo estes estudos, os 

idosos activos que participam em programas de actividade física têm uma qualidade 

de vida relacionada à saúde mais elevada, do que os idosos que não participam em 

programas de actividade física. A influência do programa de actividade física no 

incremento da percepção de qualidade de vida, com melhorias em todas as 

dimensões, parece justificar-se […] pela influência positiva do programa em factores 

cruciais para a independência dos idosos (Mota et al., 2006: 223), ou […] pela 

importância do exercício físico sobre a saúde mental das pessoas idosas (GPAFES, 

2007: 18), […] proporcionando integração, melhora das aptidões físicas e auto-estima 

(Pinheiro e Júnior, 2011: 21). 
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Ao compararmos as melhorias da qualidade de vida no GC e GE, no pré e pós-teste, 

verificamos que as melhorias relativas ao GE foram estatisticamente significativas 

em seis dimensões: Função Física, Desempenho Físico, Dor Física, Saúde Geral, Função 

Social e Saúde Mental, ao passo que no GC apenas houve melhoria estatisticamente 

significativa das dimensões Função Física, Dor Física e Função Social. As dimensões 

Vitalidade e Desempenho Emocional, embora tivessem registado valores superiores 

no pós-teste, em ambos os grupos, não sofreram melhorias estatisticamente 

significativas com a aplicação do(s) programa(s). Também no estudo de Jesus e 

Silva (2010), no qual se comparam idosos participantes num programa de actividade 

física e idosos sedentários, a prática de actividade física não pareceu influenciar a 

dimensão desempenho emocional, que obteve uma média superior no grupo dos 

idosos sedentários. Desta forma, concluímos que 

 

Se rejeita a H3a) Os Idosos do Programa SETE apresentam melhor qualidade de vida na 

dimensão função física do que os idosos do Programa Tradicional. 

 

Se rejeita a H3b)Os Idosos do Programa SETE apresentam melhor qualidade de vida na 

dimensão desempenho físico do que os idosos do Programa Tradicional. 

 

Se rejeita a H3c) Os Idosos do Programa SETE apresentam melhor qualidade de vida na 

dimensão dor física do que os idosos do Programa Tradicional; 

 

Se rejeita a H3d) Os Idosos do Programa SETE apresentam melhor qualidade de vida na 

dimensão vitalidade do que os idosos do Programa Tradicional; 

 

Se rejeita a H3e) Os Idosos do Programa SETE apresentam melhor qualidade de vida na 

dimensão função social do que os idosos do Programa Tradicional; 

 

Se rejeita a H3f) Os Idosos do Programa SETE apresentam melhor qualidade de vida na 

dimensão desempenho emocional do que os idosos do Programa Tradicional; 
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Se rejeita a H3g) Os Idosos do Programa SETE apresentam melhor qualidade de vida na 

dimensão saúde mental do que os idosos do Programa Tradicional. 

 

Ao atendermos às questões relativas à dimensão Saúde Geral, analisando itenscomo 

“A sua saúde é”, “Parece que adoeço mais facilmente do que os outros”, “Sou tão 

saudável como qualquer outra pessoa”, “Estou convencido que a minha saúde vai 

piorar” e“A minha saúde é óptima”, apercebemo-nos que uma atitude optimista é 

determinante para uma boa prestação nesta dimensão. Uma das características que 

reconhecemos como matriz do Programa SETE, e que quanto a nós o diferencia de 

outros programas de actividade física, é o facto de termos atribuído uma 

importância determinante à influência dos pensamentos positivos, dos projectos 

para o futuro, da reflexão partilhada, de uma boa expectativa sobre as 

potencialidades de cada um, da colaboração e da inter-ajuda. Estes itens são 

referidos frequentemente pelos autores mais ligados à área da psicologia e da 

análise sociológica e menos desenvolvidos pelos estudiosos do movimento. No 

entanto, autores conceituados, como Ballésteros, que considera o exercício físico 

regular como […] um de los factores más importantes para prevenir la enfermedad y 

promover la calidad de vida (Fernández-Ballésteros, 2002:66), coordenam estudos 

nos quais se enfatiza a importância dos pensamentos positivos, dos planos de vida, 

da auto-estima e das atitudes optimistas, como estratégia para envelhecer bem. 

Acreditamos que esta a componente é essencial e absolutamente decisiva para a 

eficácia dos programas de actividade física para idosos, utilizando as tarefas do 

programa para potenciar para além das capacidades motoras, as aptidões 

psicológicas e relacionais dos idosos, aliando ao desenvolvimento da componente 

de aptidão física a componente emocional. No nosso estudo, a diferença dos 

resultados entre os grupos no momento do pós-teste revelou-se estatisticamente 

significativa para a dimensão Saúde Geral. Desta forma, podemos concluir que 

 

Se aceita a hipótese de trabalho H3d) Os Idosos do Programa SETE apresentam 

melhor qualidade de vida na dimensão saúde geral do que os idosos do Programa 

Tradicional. 
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Muito embora as Hipóteses estabelecidas tenham sido rejeitadas na sua grande 

maioria, na comparação intra-grupo, os indivíduos do Programa SETE obtiveram 

melhorias em todas as dimensões e com diferenças estatisticamente significativas, 

com excepção da dimensão Vitalidade e Desempenho Emocional. 

 

 

2.4. Satisfação com o Programa de Actividade Física 

No que diz respeito à Satisfação com o Programa de Actividade Física verificam-se 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Desta forma, podemos 

concluir que: 

 

Se aceita a nossa hipótese de trabalho H4) 

Os Idosos do Programa SETE revelam mais satisfação relativamente ao programa de 

actividade física do que os idosos do Programa Tradicional. 

 

O facto de no Programa SETE se ter reforçado a importância da interacção social, 

operacionalizada através de formas de organização da turma, organização espacial 

e definição de objectivos concretos para este efeito em determinadas partes da aula 

(aquecimento, dança, despedida), foi quanto a nós decisivo para os resultados 

obtidos. Pois conforme os estudos de Mora et al. (2004), Varregoso (2004), 

Cassiano et al. (2005) e Moreno et al. (2008: 153), a socialização é determinante para 

a motivação e manutenção da participação num programa de AF. Outro aspecto 

trabalhado de forma específica no nosso Programa é a atitude optimista perante a 

vida, propondo momentos de reflexão individual e partilha em grupo de sonhos, 

pensamentos, emoções e sentimentos positivos tal como sugere a OMS (2002). 

 

Ao avaliar se a variável idade influência o resultado da satisfação com o programa, 

verificamos que não existem diferenças estatisticamente significativas,Desta forma, 

podemos concluir que: 

 

Se rejeita a hipótese de trabalho H5) 

À medida que aumenta a idade aumenta a satisfação com o Programa SETE. 
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Neste sentido podemos afirmar que este Programa é indicado para uma 

intervenção junto dos idosos entre os 65 e 74 anos. 

 

Ao pretendermos perceber se tanto os homens como as mulheres tinham ficado 

satisfeitos com o tipo de Programa frequentado, os resultados evidenciaram que a 

satisfação com o programa é independente da variável sexo, não se verificando 

diferenças estatisticamente significativas entre os indivíduos do sexo feminino e do 

sexo masculino. Desta forma, podemos concluir que: 

 

Se rejeita a hipótese de trabalho H6) 

No Programa SETE as mulheres estão mais satisfeitas do que os homens. 

 

Neste sentido, parece possível afirmar que o Programa SETEse mostrou indicado 

para os indivíduos que o frequentaram, homens e mulheres. 

 

3. Conclusões Quanto ao Grupo de Debate 

Relativamente à dimensão 1, contribuição da actividade física para a QV dos idosos, 

os benefícios ao nível psicológico, ao nível social (convívio, distracção) e ao nível do 

equilíbrio e da realização das tarefas do dia-a-dia, foram consensuais, embora no 

âmbito do Programa SETE tenha sido dado especial ênfase às melhorias ao nível da 

saúde e energia. Na dimensão 2, satisfação dos idosos relativamente às aulas, 

verificamos que em ambos os programas os idosos consideram o espaço adequado 

assim como os exercícios propostos. Os idosos do PT destacaram a necessidade 

prolongar o tempo da aula e diminuir o ritmo das músicas utilizadas. Os idosos do 

SETE destacaram pela positiva as músicas utilizadas, a organização da sessão, os 

materiais, referindo ainda um clima de aula muito positivo e as reflexões partilha 

como uma forma de promover o desenvolvimento cognitivo. No que respeita à 

dimensão 3, propostas para o futuro na actividade física para idosos, realçamos a 

importância das danças, dos jogos e várias actividades ao ar livre. 
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4. Linhas futuras de investigação e acção 
 
Desenvolver o Programa SETE ao longo de 44 semanas, incluindo três momentos de 

avaliação da aptidão física funcional e dois momentos de avaliação através do grupo 

de debate. 

 

Aplicar o Programa SETE com uma amostra maior, em diferentes regiões do país, ou 

até mesmo noutro país, para verificar se a sua validade se matem. 

 

Criar vários níveis de treino do Programa SETE, para diferentes grupos alvo de 

idosos, ou seja, consideramos que este Programa é indicado para idosos 

independentes, gostaríamos de o desenvolver para mais três níveis, o Programa 

SETE para idosos frágeis, o Programa SETE para idosos dependentes e o Programa 

SETE para idosos activos (Spirduso, 1995). 

 

Patentear o Programa e propor a sua aplicação em várias instituições e entidades, 

com a respectiva formação dos técnicos. 
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Anexo I – Protocolo de aplicação e respectivos testes da bateria de aptidão física 
funcional. Adaptado à população portuguesa por Batista, F.; Sardinha, L. (2005) 
 
A avaliação da aptidão física funcional é composta pelos seguintes testes: 
 

1. Levantar e Sentar na Cadeira (numero de execuções em 30 s. sem utilização 
dos membros superiores) – avaliação da força e resistência dos membros 
inferiores. 

 
2. Flexão do Antebraço (número de execuções em 30 s.) – avaliação da força 

de resistência dos membros superiores. 
 

3. Estatura e Peso – Avaliação do índice de massa corporal. 
 

4. Sentado e Alcançar (distancia percorrida pelas mãos em direcção à ponta do 
pé) – avaliação da flexibilidade do tronco e dom membros inferiores. 

 
5. Sentado, Caminhar 2,44 m e Voltar a Sentar (tempo necessário para levantar 

de uma cadeira, caminhar 2,44 m e voltar à posição inicial) – avaliação da 
velocidade, agilidade e equilíbrio. 

 
6. Alcançar Atrás das Costas (distância mínima alcançada entre as mãos atrás 

das costas) – avaliação da flexibilidade do ombro. 
 

7. Andar Seis Minutos (distancia percorrida durante 6 min. ) – avaliação da 
capacidade aeróbia . (opçãoI) 

 
8. Dois Minutos de Step no Próprio Lugar (número de passos – elevações do 

joelho sem deslocamento, durante 2 min. ) – avaliação da capacidade 
aeróbia, alternativa ao teste de andar durante seis minutos. (OpçãoII) 

 
 
Sequência de execução dos testes 
 
A avaliação da aptidão física funcional deve ser realizada em circuito, de forma a 
minimizar os efeitos da fadiga localizada. Após um período inicial de 8 a 10 minutos 
de aquecimento, devem ser formados pequenos grupos de 3 a 4 pessoas por 
estação . A avaliação da capacidade de aeróbia não está incluída no circuito, já que 
deve ser efectuada após todas as outras avaliações. 



 

 

Levantar e Sentar na Cadeira 

 
 
Objectivo: Avaliar a força e resistência dos membros inferiores. 
 
Equipamento: Cronometro, cadeira com encosto e sem apoios para braços, com uma altura 

de assento aproximadamente 43cm. Por razões de segurança, a cadeira deve ser 
colocada contra uma parede, evitando que se mova durante o teste. 

 
Protocolo: O teste inicia-se com o participante sentado a meio da cadeira, com as costas 

direitas e os pés afastados à largura dos ombros e totalmente apoiados no solo. Um 
dos pés pode estar ligeiramente avançado em relação ao outro para ajudar a 
manter o equilíbrio. Os braços estão flectidos sobre o peito. Ao sinal de “partida” o 
participante eleva-se até à extensão máxima (posição vertical) e regressa à posição 
inicial de sentado. O participante é encorajado a completar o máximo de repetições 
num intervalo de tempo de 30 s. O participante deve sentar-se completamente 
entre cada elevação. O avaliador deve controlar o desempenho enquanto 
contabiliza o número de elevações. Podem ser feitas chamadas de atenção verbais 
ou gestuais para corrigir um mau desempenho. 

 
Prática/ensaio: Após uma demonstração realizada pelo avaliador, o participante pode 

efectuar um ou dois ensaios, tendo em vista a compreensão da execução do 
movimento. 

 
Pontuação: A pontuação é obtida pelo número total de execuções correctas num intervalo 

de 30s. No final do tempo, se o participante estiver a meio da elevação, esta deve 
ser considerada. 



 

 

Flexão do Antebraço 

 
 
Objectivo: Avaliar a força e resistência do membro superior. 
 
Equipamento: Cronómetro, cadeira com encosto (sem apoios para os braços) e halteres de 

mão (2,27 kg – 5 lb para mulheres e 3,63 Kg – 8 lb para os homens). 
 
Protocolo: O participante está sentado numa cadeira, com o tronco direito e apoiado no 

encosto e os pés assentes no solo. O haltere está seguro na mão dominante. O teste 
começa com o antebraço em extensão, perpendicular ao solo e lateralmente á 
cadeira. Ao sinal “iniciar” o participante roda gradualmente a palma da mão para 
cima, enquanto faz a flexão do antebraço no sentido completo do movimento e 
regressa depois á posição inicial da extensão do antebraço. O avaliador ajoelha-se 
junto ao lado dominante do praticante, colocando os seus dedos no bicípite de 
modo a estabilizar a parte superior do braço e a assegurar a realização da flexão 
completa. É importante que a parte superior do braço permaneça estática durante 
o teste. O avaliador pode colocar a sua outra mão atrás do cotovelo, de modo a que 
o executante se aperceba de que realizou a extensão  total a evitar movimentos de 
balanço do antebraço. O cronómetro deve ser colocado de forma visível. O 
praticante é encorajado a realizar o maior número possível de flexões num tempo 
limite de 30segundos, sempre com o movimento controlado, tanto na fase de 
flexão como de extensão. O avaliador deverá estar atendo á correcção do 
desempenho. 

 
Prática/ensaio: Após uma demonstração realizada pelo avaliador, o participante pode 

efectuar um ou dois ensaios, tendo em vista a compreensão da execução do 
movimento. 

 
Pontuação: A pontuação é obtida pelo número total de flexões correctas                                  
realizadas num intervalo de 30s. No final do tempo, se o participante estiver a meio de uma 
flexão, esta deve ser considerada.  

 



 

 

Sentado e Alcançar 

 
 
Objectivo: Avaliar a flexibilidade do tronco e dor membros inferiores. 
 
Equipamento: Cadeira com encosto com uma altura aproximada de 43 cm e uma régua de 

45 cm. Por razões de segurança a cadeira deve ser colocada contra uma parede. 
 
Protocolo: Na posição sentada com as nádegas apoiadas no bordo anterior da cadeira. Com 

uma perna flectida e o pé totalmente assente no solo, a outra perna é estendida 
com o pé em flexão a 90º. O participante deve ser encorajado a expirar á medida 
que efectua a flexão anterior do tronco, evitando movimentos bruscos, o 
movimento deve ser efectuado lentamente, com a cabeça no prolongamento da 
coluna, deslizando as mãos (uma sobre a outra com as pontas dos dedos 
sobrepostas) ao longo da perna estendida, em direcção à ponta do pé. A posição 
final deve ser mantida durante 2 segundos. Se o joelho da perna estendida flectir, 
realizar nova avaliação.  

 
Prática/ensaio: Após demonstração pelo avaliador, o participante é questionado sobre a 

sua perna preferida. A perna preferida é definida pelo melhor resultado. Embora o 
treino da flexibilidade deva ser efectuado bilateralmente, por questões de tempo 
apenas lado hábil tem sido usado na avaliação. O participante deve ensaiar duas 
vezes, seguindo-se a aplicação do teste. 

 
Pontuação: Usando uma régua de 45cm, o avaliador regista a distância (cm) até à ponta do 

pé (resultado negativo) ou para além da ponta do pé (resultado positivo), que 
representa o ponto zero. O melhor resultado de duas execuções é usado para 
avaliar o desempenho. Assegure-se que regista os sinais + ou  – na folha de registo. 

 
Atenção:O avaliador deve ter em atenção as pessoas que apresentam problemas de 
equilíbrio, quando da flexão anterior do tronco. 



 

 

Sentado, Caminhar 2,44 m e Voltar a Sentar 

 
 
Objectivo: Avaliar a mobilidade física - velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico. 
 
Equipamento: Cronómetro, fita métrica, cone (ou outro marcador) e cadeira com encosto 

(aproximadamente 43cmde altura). 
 
Montagem: A cadeira deve ser posicionada contra uma parede, de modo a garantir a sua 

estabilidade durante o teste. Em frente à cadeira deve ser colocado um marcador á 
distância de 2,44 m. Esta distância é medida entre os bordos anteriores da cadeira e 
do marcador. Garantir a existência de 1,22 m de distância livre à volta do marcador 
de modo a permitir o seu contorno pelo participante. 

 
Protocolo: O teste é iniciado com o participante totalmente sentado na cadeira, com o 

tronco direito, mãos apoiadas nas coxas e pés totalmente assentes no solo (um pé 
ligeiramente avançado em relação ao outro). Ao sinal de “partida” o participante 
eleva-se da cadeira, caminha o mais rápido possível em direcção ao marcador, 
contorna-o por qualquer lado e regressa à posição inicial. O participante deve ser 
informado que se trata de um teste por “tempo”, em que o objectivo é caminhar o 
mais rápido possível sem correr, na trajectória definida e regressar á cadeira. O 
avaliador deve funcionar como um assistente, mantendo-se a meia distância entre a 
cadeira e o marcador, de maneira a poder dar assistência em caso de desequilíbrio.  
O avaliador deve iniciar o cronómetro ao sinal de “partida” quer a pessoa tinha ou 
não iniciado o movimento, e para-lo no momento exacto que a pessoa se senta. 

 
Prática/ensaio: Após demonstração o participante deve ensaiar uma vez, e realizar duas 

avaliações. Deve chamar-se a atenção do participante de que o tempo é 
contabilizado até este se sentar completamente na cadeira. 

 
Pontuação: O resultado corresponde ao tempo decorrido entre o sinal “partida” e o 

momento que o participante se senta na cadeira. Registam-se os valores dos dois 
desempenhos até 0,1s. O melhor é utilizado para medir o desempenho. 



 

 

Alcançar Atrás das Costas 

 
 
Objectivo: Avaliar a flexibilidade do ombro. 
 
Equipamento: Régua de 45 cm. 
 
Protocolo: Na posição de pé, o participante coloca a mão dominante por cima do mesmo 

ombro e desloca-a o mais possível para o meio das costas, com a palma voltada para 
baixo e os dedos estendidos( o cotovelo apontado para cima). A mão do outro 
braço é colocada por baixo e atrás, com a palma voltada para cima, tentando tocar, 
ou sobrepor, o dedo médio da outra mão. 

 
Prática/ensaio: Após demonstração do avaliador, o participante é questionado sobre a sua 

mão de preferência. A mão de preferência é definida de acordo com o melhor 
desempenho. Embora o treino da flexibilidade deva ser efectuado bilateralmente, 
por questões de tempo apenas lado hábil tem sido usado na avaliação. Sem mover 
as mãos dos participantes, o avaliador ajuda a orientar os dedos médios de ambas 
as mãos na mesma direcção. O participante ensaia duas vezes para aferir a mão de 
preferência, seguindo-se duas tentativas do teste. O participante não pode 
entrelaçar os dedos e puxar. 

 
Pontuação: A distância da sobreposição, a distância entre as pontas dos dedos médios é 

medida ao cm mais próximo. Os resultados negativos (-) representam a distância 
mais curta entre os dedos médios; os resultados positivos (+) representam a medida 
da sobreposição dos dedos médios. Registam-se duas medidas. O “melhor” 
resultado é utilizado para expressar o desempenho. Certifique-se de que assinala os 
sinais + e – na folha de registo. 

 
 
 
 
 



 

 

Dois Minutos de Step no Próprio Lugar 

 
 
Objetivo: Avaliar a capacidade aeróbia (teste alternativo ao andar seis minutos). 
 
Equipamento: Cronómetro e fita métrica ou fio com 75 cm de comprimento. 
 
Montagem: A altura mínima adequada de elevação do joelho do participante durante a 

prova corresponde à meia distância entre a rótula e a crista ilíaca. Esta altura pode 
ser determinada usando uma fita métrica, ou simplesmente esticando um fio entre 
estas regiões anatómicas, dobrando-o depois para determinar o ponto médio. O 
avaliador corrige a altura da elevação do joelho ao longo da prova com  a fita 
métrica ou fio posicionado na horizontalmente à altura adequada. 

 
Protocolo: Ao sinal de “partida” o participante inicia a prova, realizando o maior número 

possível de elevações alternadas dos joelhos, no período de tempo estipulado. O 
avaliador conta o número de elevações efectuadas, auxilia em caso de desequilíbrio 
e assegura a elevação do joelho à altura adequada. Quando esta altura não puder 
ser mantida, o participante é informado para parar ou apenas descansar até 
recuperar. O teste poderá ser retomado se o período de 2 minutos ainda não tiver 
terminado. Em caso de necessidade o participante poderá apoiar uma mão numa 
mesa ou parede para manter o equilíbrio enquanto efectua o teste. 

 
Prática/ensaio: O participante deve experimentar previamente ao dia do teste, para 

que possa perceber o seu ritmo. No dia do teste após demonstração do avaliador, 
permitir ao participante um ensaio rápido para assegurar a compreensão do 
protocolo. O participante deve ser encorajado verbalmente no sentido de obter o 
desempenho máximo. 

 
Pontuação: A pontuação é calculada a partir do número total de elevações do joelho 

realizadas em 2 min. Apenas as elevações correctas devem ser contabilizadas, ou 
seja aquelas em que o joelho atingiu a altura mínima. No sentido de disponibilizar 
uma assistência periódica, os participantes devem ser informados do tempo 
intermédio (1 min) e quando faltar 30 s.  



 

 

Estatura e Peso 
 
Objectivo: Avaliar o índice de massa corporal (kg/m₂) 
 
Equipamento: Balança (Tanita), fita métrica de 150cm, régua e marcador. 
 
Calçado: Recomenda-se que esta medição seja realizada com o participante descalçado 
 
Protocolo: Aplicar verticalmente contra uma parede uma fita métrica de 150cm com o 

zero a 50cm acima do solo. O participante encontra-se de pé encostado à parede, 
olhando em frente, com a parte média da cabeça alinhada com a fita métrica. O 
avaliador coloca a régua nivelada sobre a cabeça do participante, de forma a tocar 
na fita métrica da parede. A estatura é a medida (cm) indicada na fita métrica mais 
50cm (distância a partir do solo até ao zero da fita métrica). Caso o Participante se 
encontre calçado, é necessário reduzir ao valor avaliado 1,3 a 2,5cm.    

 
Peso: O participante deve despir todas a peças de vestuário pesadas, tais como casacos, 

camisolas grossas, etc. O peso é medido e registado com a aproximação ás 100g e 
ajustamentos relativos ao peso do calçado. Em geral deve ser subtraído 0,45kg para 
as mulheres e 0,91kg para homens. 

  



 

 

Anexo II – Questionário de Caracterização Sócio-Demográfico e Qualidade de Vida MOS SF36 
 
QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO  
 
1.Dados Pessoais 

 

1.1. Número do processo:                     1.2. Idade:           1.3. Freguesia:  

 

1.4. Sexo: Masculino               1.5. Estado civil: Casado (a)       Solteiro (a)     

Feminino                                              Viúvo (a)          Divorciado/separado 

(a)     

 

1.6. Habilitações académicas:  

Não sabe ler e escrever                        2º Ciclo (Ciclo Prepº/6ª Classe)    

Sabe ler e escrever                                                                                  3º Ciclo ou Ensino Secundário     

 1º Ciclo (4º classe)                                     Ensino Superior                            

 

1.7. Empregado (a):      Sim                      Não                       Reformado                        

 

1.8. Profissão (actual ou antiga)  ____________________________________ 

 

1.9. Com quem vive?    O Cônjuge       Filhos(s)        Familiares         Só          

Instituição      

 

QUESTIONÁRIO SOBRE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA (MOS SF-36) Ferreira, 

P. (2000) 

Para cada item faça uma cruz sobre o quadrado que corresponde à sua opinião (  ).  

Procure ser honesto nas suas respostas.  

2. Questionário sobre Saúde e Qualidade de Vida (MOS SF-36) 

 
Segue-se uma lista de questões que lhe pedem a opinião sobre a sua saúde, a forma 
como se sente e sobre a sua capacidade de desempenhar as actividades habituais. 
 
 

2.1 Em geral, diria que a sua saúde é:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Óptima                         Muito boa                         Boa                         Razoável                     Fraca 

 

2.2  Comparando com o que acontecia há um ano como descreve o seu estado de saúde geral 

actual: 

 
 Muito melhor        Com algumas melhoras      Aproximadamente igual     Um pouco pior                    

 Muito pior 



 

 

 

2.3 As perguntas que se seguem são sobre actividades que se executa no seu dia a dia. Será 

que a sua saúde o (a) limita nestas actividades? Se sim quanto? 

                                                                                Sim. Muito              Sim. Um pouco             Não. Nada       
                                                                                         limitado (a)                 limitado  (a)               limitado (a) 
2.3.1   Actividades violentas, tais como correr, 

levantar pesos, participar em desportos 

extenuantes 

 

 

 

  

2.3.2 Actividades moderadas, tais como 

deslocar uma mesa ou aspirar a casa 

 

 
  

2.3.3  Levantar ou pegar nas compras de 

mercearia 

 

 

  

2.3.4 Subir vários lanços de escadas    

2.3.5 Subir um lanço de escadas    

2.3.6 Inclinar-se, ajoelhar-se ou baixar-se    

2.3.7 Andar mais de um Km    

2.3.8 Andar vários quarteirões    

2.3.9 Andar um quarteirão    

2.3.10 Tomar bando ou vestir-se sozinho (a)    

 

 
2.4 Durante as últimas 4 semanas teve, no seu trabalho ou actividades diárias, alguns 
dos problemas apresentados a seguir como consequência do seu estado de saúde 
físico? 
 
 Sim Não 

2.4.1 Diminui o tempo gasto a trabalhar ou em 

outras actividades? 

 

 

 

 

2.4.2 Fez menos do que queria?   

 

2.4.3 Sentiu-se limitado (a) no tipo de trabalho ou 

em outras actividades? 
  

2.4.4 Teve dificuldade em executar o seu trabalho 

ou outras actividades diárias ( por exemplo, foi 

preciso esforçar-se mais)? 

 

 

 

 

 

2.5 Durante as ultimas 4 semanas teve, no seu trabalho ou actividades diárias, alguns dos 

problemas  apresentados a seguir devido a quaisquer problemas emocionais (tal como 

sentir-se deprimido (a) ou ansioso (a)? 

 Sim Não 

2.5.1 Diminuiu o tempo gasto a trabalhar ou em 

outras actividades? 

  

2.5.2 Fez menos do que queria fazer?   



 

 

2.5.3 Não executou o trabalho ou outras 

actividades tão cuidadosamente como era 

costume? 

 

 

 

 

 
2.6 Durante as ultimas 4 semanas em que medida é que a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram no seu relacionamento social normal com a família, amigos, 

vizinhos ou outras pessoas? 

 

 Absolutamente nada               Pouco              Moderadamente                Bastante             Imenso 

 

2.7 Durante as últimas 4 semanas teve dores? 

 

 Nenhumas                  Muito fracas                 Ligeiras                      Fortes                  Muito fortes 

 

2.8 Durante as últimas 4 semanas, de que forma é que a dor interferiu como seu trabalho 

normal (tanto o trabalho fora de casa como o trabalho doméstico)? 

 

 Absolutamente nada               Pouco              Moderadamente                Bastante             Imenso 

 

2.9. As perguntas que se seguem pretendem avaliar a forma como se sentiu e como lhe 

correram as coisas nas últimas 4 semanas.  

 Sempre A maior parte 
do tempo 

Bastante 
tempo 

Algum 
tempo 

Pouco 
tempo Nunca 

2.9.1 Se sentiu cheio (a) 

de vitalidade? 
      

2.9.2 Se sentiu muito 

nervoso(a)? 
      

2.9.3 Se sentiu tão 

deprimido(a) que nada 

o(a) animava? 

      

2.9.4 Se sentiu calmo(a) 

e tranquilo(a)? 
      

2.9.5 Se sentiu com 

muita energia? 
      

2.9.6 Se sentiu triste e 

em baixo? 
      

2.9.7 Se sentiu 

estafado(a)? 
      

2.9.8 Se sentiu feliz?       

2.9.9 Se sentiu 

cansado(a)? 
      



 

 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 

  

       

2.10 Durante as últimas 4 semanas, até que ponto é que a sua saúde física ou problemas 

emocionais limitaram a sua actividade social (tal como visitar amigos ou familiares 

próximos)? 

 

 Sempre              A maior parte das vezes            Algum tempo               Bastante               Nunca 

       

2.11 Por favor, diga em que medida são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. 

 

 Absolutamente 
verdade Verdade Não 

sei Falso Absolutamente 
falso 

2.11.1 Parece que 

adoeço mais facilmente 

que os outros 

      

2.11.2 Sou tão saudável 

como qualquer outra 

pessoa 

     

      

2.11.3  Estou 

convencido(a) que a 

minha saúde vai piorar 

     

2.11.4 A minha saúde é 

óptima 
     



 

 

Anexo III – Quadro de Apreciação/Validação do Questionário – Satisfação PAF 

Este questionário surge no âmbito duma investigação na área das Ciências da Educação - 
especialidade de Actividade Física para Seniores intitulada “Aplicação do Programa SETE 
com vista ao desenvolvimento da condição física e qualidade de vida dos indivíduos 
Seniores”, na Facultad de Educación da Universidad de Extremadura.  Pretende-se avaliar a 
satisfação dos Seniores nos programs de actividade física, Neste sentido, surge a 
necessidade de criar um elemento de recolha de dados. Este questionário foi criado para 
esse efeito, e para que seja possível a sua utilização é fundamental uma revisão por parte 
de “Especialistas”. Assim, é com o maior apreço e agradecimento que lhe solicito essa 
breve tarefa. Obrigado. 

PS: de referir que os números colocados à frente das frases no questionário que está a 
avaliar não são para estar lá apenas servem para o efeito de melhor se orientar na 
realização da apreciação realizada neste quadro. 

Nome:                                                                                                   / Idade:             Profissão:                                                               

Pergunta 
n.º Adequada? 

Nível de Adequação dos Conteúdos 
(1-Nada adequado…5-Suficientemente adequado…10-Perfeitamente adequado) 

Observações 

Dimensão 1 – Benefícios percepcionados com a participação no programa de Actividade Física 

1 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

2 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

4 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

6 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

7 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

8 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

9 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

10 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

13 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 



 

 

14 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

15 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

16 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

17 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Dimensão 2 – Satisfação com a participação no programa de Actividade Física 

1 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

2 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

4 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

6 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

7 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

8 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

9 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

10 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

13 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

14 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

15 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Dimensão 3 - Programa SETE  

1 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

2 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 



 

 

4 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

6 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

7 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

8 Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

   Outras Observações: (por exemplo: relativamente à escala utilizada/formulação da questão principal etc.) 
 

Categorias Adequada? 
Nível de Adequação da Estrutura 

(1-Nada adequado…5-Suficientemente adequado…10-Perfeitamente 

adequado) 

Observações 

Dados de 
Identificação Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Dimensão 
I 

Benefícios 
percepcionad

os com a 
Prática de 
Actividade 

Física 

Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Dimensão 
II 

Satisfação 
com 

Programa AF 

Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Dimensão 
III 

Programa 
SETE 

 

Sim Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Outras Observações gerais: 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Muito Obrigada pela sua Apreciação 



 

 

Anexo IV  
 QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO COM O PROGRAMA DE ACTIVIDADE FÍSICA 

 

Local do Programa de Actividade Física:                                                                                                    

Só preencher os dados pessoais, caso não os tenha no processo, caso contrário não 
responder a este grupo de questões (identifique apenas o número do processo). 
 
Dados Pessoais 

 

1.1. Número do processo:                     1.2. Idade:           1.3. Freguesia: 

_______________________ 

 

1.4. Sexo: Masculino               1.5. Estado civil: Casado (a)       Solteiro (a)     

Feminino                                              Viúvo (a)          Divorciado/separado 

(a)     

 

1.7. Habilitações académicas:  

Não sabe ler e escrever                        2º Ciclo (Ciclo Prepº/6ª Classe)    

Sabe ler e escrever                                                                                  3º Ciclo ou Ensino Secundário     

1º Ciclo (4º classe)                                      Ensino Superior                            

 

1.7. Empregado (a):      Sim                         Não                        Reformado  

 

1.8. Profissão (actual ou antiga)  ____________________________________ 

 

1.9. Com quem vive?    O Cônjuge       Filhos(s)        Familiares         Só          

Instituição      

 

 

 

 

 

 

 

O presente questionário destina-se a um trabalho de doutoramento em Formação de 

Professores, especialidade de Actividade Física para Seniores, na Facultad de 

Educación da Universidad de Extremadura. As suas respostas são estritamente 

confidenciais e ninguém lhes terá acesso, a não ser os investigadores responsáveis. 



 

 

Para cada item faça uma cruz sobre o quadrado que corresponde à sua opinião (  ).  

Procure ser honesto nas suas respostas.  

 

Dimensão 1 – Benefícios percepcionados com a participação no programa de Actividade 

Física 

 
Considera que a actividade física realizada ao longo deste programa contribuiu para: 
 
 Nada Pouco Satisfatoriamente Muito 

A melhoria do seu estado de saúde -1     

Reforçar as suas qualidades -2     

Se relacionar socialmente -3     

Realizar as tarefas do dia a dia com menos esforço -4     

Se sentir mais tranquilo/a -5     

Se sentir mais satisfeito/a consigo mesmo/a -6     

Melhorar a sua condição física -7     

Se sentir mais positivo com a vida -8     

Se sentir mais activo -9     

Se divertir/distrair -10     

Se sentir mais capaz nas actividades quotidianas -11     

Ter menos dores -12     

Sentir bem-estar -13     

Se sentir mais apto -14     

Libertar emoções/ansiedades -15     

Se sentir mais eficaz a ultrapassar/resolver os problemas 

-16 

    

Ser mais optimista -17     

 

 

Dimensão 2 – Satisfação com a participação no programa de Actividade Física 

 
Quanto à sua participação no programa de actividade física sente-se satisfeito 
relativamente:  
 
 Nada 

Satisfeito 

Pouco 

Satisfeito 

Suficientemente 

Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

às músicas utilizadas -1     

às actividades/exercícios propostos -2     

aos materiais utilizados -3     

ao local/espaço de aula -4     

à duração das sessões -5     

à organização (estrutura) da aula -6     

aos exercícios em grupo -7     



 

 

aos exercícios em pares -8     

aos exercícios individuais -9      

aos testes de condição física  - inicial e final -10     

à atitude do professor -11     

à forma como o professor explica as actividades 

-12 

    

ao acompanhamento do professor durante os 
exercícios -13 

    

à relação do professor com o grupo -14     

à relação do professor consigo -15     

 

Estaria interessado em continuar inscrito no programa no próximo ano?   Sim         Não 

 

 

Caso tenha participado no Programa SETE, responda ainda ao grupo seguinte de 

questões, caso contrário dê por terminado o seu questionário. 

 

Dimensão 3 - Programa SETE  

Quanto ao Programa SETE, sente-se satisfeito relativamente:  

 Nada 

Satisfeito 

Pouco 

Satisfeito 

Suficientemente 

Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

ao momento do encontro (reflexão/partilha) 

realizada no início da aula -1 

    

aos exercícios em pares de equilíbrio e 

coordenação -2 

    

ao momento de dança -3     

aos exercícios em grupo de força e flexibilidade -4     

ao momento dos jogos -5     

ao arrefecimento/relaxamento -6     

à forma como é realizada a despedida -7     

à sua participação -8     

 

Muito obrigada pela sua colaboração 

  



 

 

Anexo V – Guião de planeamento/protocolo do grupo de debate 

 
Planeamento da sessão 

Caldas da Rainha, 17 de Julho  2009 
 
Sessão do Grupo de DebateActividade Física Sénior 
Local: ANAE 
Encontro: 14h 
Inicio dos trabalhos: 14h30 – 16h30 
 
Mediador deverá realizar uma breve “Introdução”, na qual irá 
(a) apresentar a equipe de pesquisa presente;  
(b) esclarecer os objectivos do estudo e do grupo focal;  

(c) consultar os participantes sobre a gravação das discussões, 
lembrando que as fitas não serão divulgadas e servirão apenas para 
facilitar a análise das informações com o conhecimento e autorização 
dos participantes  
(d) destacar a importância da participação de todos nos debates;  
(e) explicar o que será feito dos dados após o fechamento de todos os grupos;  
(f) convidar os participantes a apresentarem-se rapidamente. Tal procedimento 
deverá fazer que eles sintam-se confiantes e privilegiados por estarem tomando 
parte do processo de pesquisa e, com isso, engajarem-se com afinco nas discussões. 

 
Organização 

1. Apresentação dos participantes e equipa de trabalho 
 
Equipa de trabalho: 
Mediador  
Tempos e apoio ao mediador  
Relator/observador  
Relator/observador  
Técnico audiovisual  
 
Participantes: 
Caldas da Rainha SETE: A,B,C 
Bajouca SETE: D, E, F  
Óbidos: G, H, I, J     
Vimeiro: K, L, M  
Leiria: N, O, P 
 
 

2. Apresentação dos objectivos e procedimentos do grupo de 
debate 

 



 

 

Objectivos da Sessão: 
• Contribuir para a melhoria do trabalho na área da Actividade Física Sénior 
 
• Avaliar a satisfação com o tipo de aulas realizadas/leccionadas até ao 

momento 
 

• Perceber os efeitos da actividade física na vida dos seniores  
 
 
Procedimentos do grupo de debate 

• Duração 2h  

• Realização de 3 temas/questões aproximadamente 30/40 min por cada uma 

• Numa 1ª fase todos terão tempo para darem as suas opiniões isoladamente e 

no final existirá um debate. 

• O que se pretende é recolher informações geradas através deste encontro, 
não possuindo como regra a convergência de opiniões. As discordâncias 
também serão importantes, na medida que poderão criar outras hipóteses. 

 
Espera-se que apresentem as vossas ideias e impressões sobre os temas. 
Todos os pontos de vista devem ser discutidos pelos participantes. 
 

Apresentação das condições de trabalho e tipo de turmas.  
Trabalhamos quase todos com condições diferentes e provavelmente todos 
gostamos dos nossos programas de Actividade Física, caso contrário já não 
estaríamos lá.  Esse facto até privilegia opiniões diferentes. 
 

Explicar o tipo de turma, local das aulas, material disponível, (no fundo as 
condições em que cada Prof. e seniores trabalham, a realidade de cada um, 
para mais facilmente podermos comparar e saber como funciona nos 
outros locais. 

 
Grupo de Discussão – Roteiro de Debate 

 
 PS � (   ) serve para o mediador indicar se aquele item já foi abordado 
 

Qual? O quê? Como? Onde ? Porquê? Em que medida? Em que aspectos? 
 

Questão 1 

Consideram que a actividade física contribui para a qualidade 
de vida dos cidadãos seniores? 
Em que medida? 
Em que aspectos? 



 

 

Saúde física (   ) 
Saúde Psicológica (   ) – auto-estima; pensamento positivo; tranquila/calma 
Interacção Social (    ) 
Ocupação dos tempos livres (    ) 
Melhor eficácia nas tarefas do dia a dia (   ) 
Melhor condição física (   ) 
Força/flexibilidade/equilíbrio/coordenação/resistência etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual? O quê? Como? Onde ? Porquê? Em que medida? Em que aspectos? 
 
Questão 2 

Satisfação dos seniores relativamente à metodologia das 
aulas. 
Organização (   ) 
Musica  (   ) 
Materiais   (    ) 
Espaço (    ) 
Tipo de exercidos (pares, individuais, grupo)   (    ) 
Duração (tempo de aula) (    ) 
 
 
 
Questão 3 

Propostas para o futuro da actividade física com os seniores 
 
 
 
 
Final 
Agradecer a participação e enfatizar a importância de cada opinião e 
acrescentar que futuramente serão informados sobre o andamento da 
pesquisa  
 
Permitir que os participantes exprimam a sua opinião sobre este 
encontro e a técnica utilizada (grupo de debate). 
Funções 
 



 

 

Mediador: A função-chave da técnica. É responsável pelo início, pela motivação, 
pelo desenvolvimento e pela conclusão dos debates, sendo a única que neles deve 
intervir e que pode interagir com os participantes. A qualidade dos dados e das 
informações levantados no GF está intimamente vinculada a seu desempenho, que 
se traduz (a) no favorecimento da integração dos participantes; (b) na garantia de 
oportunidades equânimes a todos; (c) no controle do tempo de fala de cada 
participante e de duração do GF; (d) no incentivo e/ou arrefecimento dos debates; 
(e) na valorização da diversidade de opiniões; (f) no respeito à forma de falar dos 
participantes; e (g) na abstinência de posturas influenciadoras e formadoras de 
opinião. 
 
 
Observador/ Relator: Sua atribuição é a de anotar as falas, nominando-as, 
associando-as aos motivos que as incitaram e enfatizando as ideias nelas contidas. 
Deve registar também a linguagem não verbal dos participantes, como, por 
exemplo, tons de voz, expressões faciais e gesticulação. O material produzido não 
precisa ser a transcrição literal das falas - pois essa tarefa cabe a outras funções - 
mas sim um rol de posturas, ideias e pontos de vistas que subsidiarão as análises 
posteriores.  
 
Função que tem como objectivo analisar e avaliar o processo de condução do Grupo 
Focal, atendo-se aos participantes isoladamente e em suas relações com o 
Mediador, Relator e Operador de Gravação. Suas anotações devem ter como meta a 
constante melhoria da qualidade do trabalho e a superação dos problemas e 
dificuldades enfrentados, adoptando como ponto de partida (a) se cada 
participante sentiu-se à vontade diante dos profissionais; (b) se houve integração 
entre os participantes; (c) se eles compreenderam correctamente o intuito da 
pesquisa e (d) a forma como as funções de Mediador, Relator e Operador de 
Gravação foram exercidas.  
 
 
Operador de Gravação: Função destinada à gravação integral – de acordo com o 
equipamento disponível - dos debates.  
 
 

Grelha para os Observadores Relatores 
 

 
Programa SETE 
1. D 2. E 3. F 
4. A 5. B 6. C 
 
Programas Tradicionais 
7. G  8. H 9. I 
10. J 11. L 12. K 
13. N 14. O 15. P 
 



 

 

Registo 
Nº Ind. Consideram que a actividade física contribui para a 

qualidade de vida dos cidadãos seniores? 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nº Ind. Satisfação dos seniores relativamente à 
metodologia das aulas. 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
Nº Ind. Propostas para o futuro da actividade física com os 

seniores 
  

 
  

 
  

 
 
  



 

 

Anexo VI – Relatório dos dois relatores/observadores do grupo de debate 
 

Sessão de grupo de discussão actividade física sénior 
Dia: 17 de Julho de 2009 / Local: sede da ANAE (Caldas da Rainha) 

Durabilidade: 2 horas  (14h30 – 16h30) 
 

• Grupo observado (observador1): Programa Sete (Porf. Bajouca - D, E, F,  

A, B, C), (mediadora - 16) e j (Professora do grupo do Vimeiro). 

• Relatos: 

1º tema 

- 16 deu início ao 1º tema: Consideram que a actividade física contribui para a 

qualidade de vida dos cidadãos seniores? 

- B: Sente-se bem, ao nível do corpo, cabeça e psicologicamente (respondeu 

prontamente e revelou bastante agrado) 

- F: Faz bem, embora não esteja há muito tempo. É algo diferente. Maior e 

melhor convívio porque no grupo as pessoas falam umas com as outras. Caso 

contrário tal não aconteceria. (manifestou agrado e satisfação relativamente às 

aulas). 

- D – Estes alunos são recentes mas acompanha há 4 anos outros alunos que 

manifestam agrado, contentamento, pelo facto de conseguirem transportar 

sacos, por exemplo. Aspectos positivos: sócio-cultural e psicológico. O 

professor tem um papel relevante na partilha de carinho, na atenção 

dispensada. Os alunos relatam o impacto positivo (físico e social) ao professor, 

manifestando igualmente que as aulas são os melhores momentos dos dias 

deles. A prof. Sílvia referiu que alguns alunos contavam os momentos 

(dias/horas) para ir para as aulas. Referiu ainda que há uma promoção da 

qualidade de vida. 

- A: Relatou o caso pessoal. Teve um problema de saúde (remoção do peito), 

que condicionou a mobilização do braço direito. As aulas e a paciência da Prof. 

Ana foram fundamentais para que agora o problema já esteja mais contornado. 

- B: Há gargalhadas, boa disposição, nas aulas. São momentos livres e são bons 

tanto para a parte física como para a psicológica. 

- C: Contribui para os ossos. No dia a seguir à ginástica sente-se sempre mais 

bem disposto e com maior mobilidade. 



 

 

- 16: Fez um apanhado das coisas ditas. Estas actividades são boas para a saúde 

física (maior aptidão para carregar compras e para cumprir as tarefas diárias); 

psicológica (aspecto muito focado no decorrer do debate: contribui para uma 

melhor auto-estima e para encarar os problemas); social (foi muito focado: 

interacção com terceiros bastante positivo). A Ana colocou a seguinte questão: 

Procuram as aulas para convívio social ou é mais para a actividade física? 

- F: Há os dois interesses: saúde e convívio. 

- E: Concordo com o Sr. José Soares. 

- B: Eu também. 

- 16: É uma forma de ocupar tempos livres, mas as aulas contribuem para 

desanuviar? 

- E: Não é uma forma de ocupar os tempos livres! É uma fuga à rotina. 

- C: Inscreveu-se devido ao exercício mas há uma parte social: convivência. Já 

houve momentos de convivência, como os piqueniques, e vão ter um outro 

encontro de convívio nas Paredes. O convívio permite fazer novos amigos. 

- 16: Estas actividades, para além do desporto, levam a outras actividades de 

convívio (amigos das aulas e pessoas de outros locais). A interacção é 

efectivamente uma componente muito importante. 

- C: É um complemento, vem depois! 

- 16: Todos melhoraram nas tarefas diárias com a actividade física. 

- A: Muito mesmo! E eu sou a mais velha do grupo! Sou sozinha. Sou viúva, não 

tenho filhos, nem familiares por perto. A ginástica é um momento que estou 

sempre a aguardar. 

- 16: Essa melhoria, pressupõe que a saúde física tem-se manifestado de forma 

positiva, embora o envelhecimento seja um facto. Todavia, a actividade 

proporciona um desenvolvimento: andar, andar atrás dos netos, maior 

mobilidade, destreza,…). Sentem isso? 

- C: Eu tenho mais alegria!! 

- 16: E o equilíbrio, está melhor? 

- C: Também ajuda! 

- A e B: (concordaram abanado a cabeça, e sorriram manifestando entusiasmo) 

- 16: Mais perguntas? (deu por encerrada o 1º tema e terminou dizendo: mas sem 

dúvida que a actividade física leva à melhoria de qualidade de vida) 



 

 

2º tema 

- 16: Deu início à questão. Pediu aos técnicos (professores) para iniciarem o 

debate reforçando o facto de serem eles os profissionais. Frisou a 

importância da percepção dos alunos. 

A professora Ana começou por dar a sua opinião: Sinto que evoluí, fazendo 

um contraponto com anos anteriores. É um desafio, pois daqui as uns anos 

os seniores serão diferentes, devido às vivências. 

- D: Dá aulas há 4 anos mas o projecto Sete é diferente. É espectacular. Os 

alunos adoram música e para mim seguir a música, para os exercícios, 

confere uma melhor e orientação. O espaço – pavilhão – ajuda porque 

consegue montar, organizar e gerir melhor as aulas divido ao espaço. Fez 

comparação com locais que frequentou anteriormente. Os materiais não os 

tem na totalidade mas reúne aqueles que são essenciais. A metodologia de 

agora é muito diferente. Os alunos aderem muito melhor do que 

anteriormente. Desta forma consegue ver uma melhor compreensão e 

interacção entre os alunos. 

- J: Tem um espaço grande, tem música. Por vezes a inexistência de alguns 

materiais faz-lhe confusão. Preocupa-se bastante com a segurança dos 

idosos, porque podem cair e magoar-se. A dança é importante mas 

depende do sistema sonoro existente. Classificou a componente lúdica 

como muito importante. Os idosos gostam de jogar, todos gostamos de 

jogar! A professora referiu a importância do chão e o facto de não ter tido 

muito espaço para o efeito. 

- 16: Como técnica começou por trabalhar com idosos. O material nunca 

nos pode limitar. Temos de ser criativos. A música sempre foi essencial 

porque motiva o desanuviar. Se a pessoa vai motivada para a aula e se a 

música provoca este feito no professor, o ritmo facilmente se transpõe para 

os alunos. O espaço condiciona o tipo de aulas, sem dúvida. O transporte 

ou não dos materiais condiciona as próprias aulas. 

A organização e o tempo de duração de aula faz com que nos ajude a 

trabalhar várias dinâmicas (social, lúdico, actividade, física, etc.) 

Opinião das pessoas relativamente à 2ª questão: 



 

 

- C: Gosta imenso, tem muito material. A música é boa, embora uma seja mais 

rápida e outra menos rápida. Espera continuar. O espaço que dispõe é 

excelente. 

- A: Tudo de bom! Espaço, camaradagem, exercícios. Estou muito satisfeita. 

Gosto de todos os exercícios. 

- B: Gosto da música. Gosto da ginástica toda! 

- E: Gosto de tudo. Às vezes acho que é pouco tempo! 

- F: Também acho tudo muito interessante. A música dá outro ritmo. Ao som da 

música há outra disposição. Evidentemente, há aulas que parecem mais longas e 

outras mais curtas. Os exercícios: acha que são todos bons. Tem uma perna 

que não o permite fazer muitas coisas mas gosta de tudo. 

- 16: lançou a questão da duração das aulas (Prof. Isabel:  ± 40m; Prof. Rui: 60m; 

Prof. Paula ± 50m): na vossa opinião, quais são as condições ideais, em termos de 

tempo? 

- C: Uma hora é o ideal. Nós temos de estudar para depois darmos as respostas. 

- A: Eu acho que é pouco. 

- 16: Dirigiu-se à prof. Sílvia e fez uma questão relativamente aos intervalos: 

Deveria haver um intervalo entre as turmas? 

- D: Sim! Há sempre um outro aluno que precisa de um pouco de atenção. Os 

atrasos sucedem-se e os últimos é que pagam! 

3º tema 

- 16: Propostas para o futuro? Coisas que fizeram no passado e que acham que 

poderiam ser interessantes para o futuro. Acham que os convívios, encontros, 

por exemplo, deveriam ser mais frequentes? 

- F: Coisas inovadoras… 

- E: Andar de bicicleta, corridas dos arcos de antigamente. 

- C e A (responderam em simultâneo): as nossas actividades são óptimas. Para o 

ano podíamos aproveitar o Parque para fazermos caminhadas. 

- B: Ir até à Foz do Arelho. 

- 16: No fundo aliar locais culturais com espaços ao ar livre. Propostas para o 

futuro sobre as músicas a utilizar. 

- C: A música deve ser consoante a aula. Há diversos tipos de música. Às vezes 

mais rápidas outras vezes mais lentas. 



 

 

- 16: As pessoas das Caldas estão a fazer pela primeira vez. A Bajouca o que tem 

a dizer? (para efeitos de comparação) 

 

As pessoas da Bajouca não responderam 

- C: música do nosso tempo! (risos) 

- 16: Professora, disseste que foi difícil lidar com as músicas tradicionais… 

(Porf. respondeu) 

- 16: outra professora, queres… 

- J: Há algum tempo que não trabalhava com seniores. Os espaços 

grandes são complicados por causa da acústica (alto e baixo). 

Nomeadamente o material influencia. Gosta de mais espaços e mais 

pequenos devido à gestão e qualidade de espaço (chão). 

A correcção da postura é muito importante mas por vezes é difícil por 

questões de articulações (dificuldades dos alunos). Estas a chamar a 

atenção a alunos, em especial àqueles que não conseguem fazer, por 

vezes pode ser negativo devido à dificuldade de mobilidade. Em relação 

aos movimentos ritmados houve uma evolução e chegou-se à conclusão 

que é fundamental haver uma apropriação à expressividade individual, 

aos ritmos individuais. (Esta explicação foi em parte dirigida à questão 

do Sr.) 

- 16: Costuma dizer aos alunos que cada um faz como conseguir.  

Referiu propostas como: corrida aos arcos; jogos tradicionais. Colocou 

a seguinte questão ao público: Acham que seria pertinente a inclusão de 

jogos tradicionais? 

- Todos se riram quando se falou no jogo do arco, uma vez que alguns 

conseguem reviver esses tempos 

- 16: Penso que todos começámos o ano com o ritmo mais lento e a 

partir de uma certa altura avançou-se. Eu tenho notado alguma 

dificuldade, ou seja, se eu não fizer o acompanhamento, se eu não for lá, 

começa a ficar mal feito (o exercício). Alguém quer referir algo? 

16 - agradeceu a presença de todos e frisou a importância do encontro. 

Colocou a seguinte questão: qual a importância deste encontro? 



 

 

- F: Eu gostei! Vocês, enquanto técnicas, certamente que vão saber 

aproveitá-las. 

- C: Para mim foi uma boa aula (risos) 

- A: Para mim também! (risos) 

- B: Para mim também! (risos) 

- J: Acho importante porque com o tempo há uma acomodação (dou 

aulas há 25 anos) e como tal, estas partilhas são fundamentais  para que 

haja uma evolução. 

- 16: Foi muito importante e creio que vai ser muito rico o produto 

(conclusões) deste trabalho que vai ser feito. A partilha é fundamental 

porque as realidades são muito diferentes. Saímos todos muito mais 

ricos. 

 

Observador dos participantes do grupo do Programas Tradicionais 
 

- Programas Tradicionais 
7. G  8. H 9. I 
10. J 11. L 12. K 
13. N 14. O 15. P 
16. Mediador         17. K  
 
Considera que a actividade física contribui para a qualidade de vida dos 
cidadãos seniores? 

- 10 – Faz bem tanto ao corpo como à mente 
-  
- 15 – Faz bem à moral e ao corpo 
-  
- 11 – Tenho reparado numa lacuna. Fala-se pouco na respiração. 

Não aprendemos a respirar. Temos de respirar melhor! 
-  
- 12 – A ginástica é óptima. É uma hora de convívio, de distracção, 

de movimentos mais leves. Sinto-me melhor 
-  
- 7 – A parte social é descurada na fase sénior. As pessoas são 

deixadas à parte pela sociedade. Então, falando das minhas 
aulas, temos de acompanhar os exercícios com uma parte social, 
aproveitar a aula para um desabafo. Aprendermos uns com os 
outros 

-  
- 11 – Subscrevo! 



 

 

- Isso é qualidade de vida. Mas a ginástica pode ser o prelúdio de 
outras actividades. Contraria a sedentarismo. Mas esperamos 
outras coisas! Nós não temos voz activa, mas devemos dar a 
nossa opinião! Além da ginástica, temos de “tertuliar” de 
diferentes formas. Nasci na década de 40 e nunca se deu tanta 
importância aos velhos. Isso é importante 

-  
- 8 – Estou sozinha. Estou sempre à espera da ginástica. É um 

convívio, é muito bom 
-  
- 9 – Estamos sempre a desejar que chegue a ginástica. Sou viúva. 

E aquela hora é uma hora feliz. Nunca tivemos um professor tão 
bom. Irei sempre á ginástica 

-  
- 10 – Faço minhas as palavras anteriores 
-  
- 14 – Concordo. Gosto muito da convivência. É muito bom  
-  
- 13 – A parte social é fundamental. É importante fazerem coisas 

que nunca tinham feito. Pôr a cabeça debaixo de água. É possível 
voltar um bocadinho à infância. É bonito ver que ainda existe uma 
criança dentro de cada um de vocês! 

-  
16 – É um espaço vosso para desanuviar? É mais importante o convívio? 
Quando se inscrevem qual é o maior interesse? Saúde física, aspectos 
psicológicos ou os aspectos do relacionamento? 

-  
- 12 – Tenho uma vida muito preenchida. Mas a convivência é 

essencial. Mas para mim o mais importante foi dar-me um novo 
ritmo, um novo ânimo para os meus projectos 

-  
- 14 – É realmente para desanuviar 
-  
- 10 – Pois para desanuviar 
-  

16 – A ginástica leva a outros contactos? 
-  
- 12 – Tivemos um encontro muito interessante. E o desporto de 

verão é muito apelativo 
-  
- 11 – O objectivo principal é sem dúvida a actividade física. O 

resto é um complemento e é inerente. 
-  

16 – Todos melhoraram no quotidiano? Nas tarefas do dia a dia? 
-  
- Todos os participantes adoptaram uma postura de acordo, 

meneando a cabeça afirmativamente. 
-  
- 15 – Houve uma melhoria generalizada 
-  



 

 

16 – A prática das aulas levou a que os efeitos do envelhecimento não se 
fizessem quase sentir? Sentem-se menos cansados? 

-  
- 8 – Acho que sim 
-  

16 – E o equilíbrio? 
-  
- 12 – Mais resistência, mais equilíbrio 
-  
- 11 – Mais equilíbrio. É importante a preocupação com ao 

exercícios de equilíbrio. Já melhorei bastante 
-  

16 – A prática de actividade física leva a uma melhoria da qualidade de 
vida? 

-  
- Aceno de concordância 

 
-  

16 -Satisfação dos seniores relativamente à metodologia das aulas 
-  
- 7 – Parte inicial, parte fundamental, parte de desenvolvimento. 

Dou um tempo para os alunos falarem. Na parte inicial da aula há 
um tempo de convívio. Trabalho força, equilíbrio coordenação. O 
material é próprio para o primeiro ciclo. Tenho dificuldade em 
arranjar material. Cada ano peço aos alunos um material novo. O 
espaço físico das associações não é o melhor mas no final das 
temporadas saímos para outros espaços. 

-  
- 13 – Iniciei a actividade profissional na área do fitness. Comecei 

nos seniores e alguns gostavam só de dança, outros gostavam 
mais de fitness ou de jogos. Foi complicado gerir os gostos que 
vinham de trás. As aulas têm 40 minutos. Não são muito variadas. 
Tinham uma maior componente cardiovascular. Agora são mais 
variadas. Agora proponho algumas brincadeiras. Aprendi algumas 
coisas com os idosos das minhas aulas. 

-  
- 12 – Música muito rápida. Ritmo acelerado. Respirar é pouco 

lembrado. A música deveria ser lenta 
-  
- 11 – Música muito alta. Ritmo acelerado. Dificuldade em acertar 

os exercícios com a música. Definis mais os movimentos. Educar 
pelos exercícios. Os movimentos deveriam ser mais definidos. Fui 
campeão de ginástica no meu tempo. Esta ginástica só agora 
experimentei. Os movimentos deveriam ser mais definidos. 
Sentido pedagógico. 

-  
- 14 – As músicas são demasiado rápidas. Gosto de fazer 

exercícios sozinho e em grupo 
-  



 

 

- 13 – São aulas diferentes. È mais acolhedor, mas dificulta outras 
actividades 

-  
- 15 – Gosto da ginástica mas sou uma dor de cabeça para os 

professores. Tenho um coração pequenino. Aflijo os professores. 
Prefiro as máquinas. É ao meu ritmo, mas também gosto das 
aulas no salão. 

-  
- 10 – Gosto muito das músicas. Gosto dos jogos. Gosto dos 

exercícios em pares e individuais 
-  
- 8 – Gosto mais dos exercícios em grupo os em pares. Divertimo-

nos mais. Gosto das bolas. 
-  
- 10 – Gosto das músicas mais modernas 
-  
- 7 – Não mo preocupo em conjugar os tempos da música com a 

frequência dos movimentos. Preocupo-me mais com a qualidade 
dos movimentos 

-  
- 9 – Alguns exercícios tenho alguma dificuldade, mas faço todos, 

mais ou menos. Gosto muito de fazer a aula. Já pensei em fazer 
os exercícios em casa. Caminhamos todos os dias, mas enquanto 
não recomeçar a ginástica vou fazer em casa 

-  
- 11 – Gosto muito de música. O professor tem uma música 

demasiado moderna, já a professora usa uma música quase 
tétrica. 

-  
16 – Quais são as condições ideais? 

-  
- 11 – Tempo de aula? 50 minutos é o ideal. 
-  
- 12 – 2 vezes por semana 
-  
- 15/14 – 40 minutos às vezes chega. Às vezes é pouco 
-  
- 13 – a aula é mais intensa porque o tempo total é de 40 minutos 

aproximadamente. Corto na conversa inicial. Acaba uma aula e 
começa logo outra. Não dá para conversar com os alunos. 

-  
- 7 – O ideal é a aula ser de 1 hora 
-  
- 8 – Às vezes podia ser mais, mas uma hora é suficiente. Como 

gostamos passa num instante. Deveria haver intervalo entre as 
aulas 

-  
16- Propostas para o futuro da actividade física com os seniores 

-  
- 10 – Gostei muito de ir a Torres. 



 

 

-  
- 8 – Gosto de caminhadas ao ar livre, mas o horário à noite não 

permite as caminhadas. 
-  
- 7 – No verão podemos jogar ao jogo das quatro paredes. Bowling. 

Pic-nic. Caminhada. O Inverno é mais constrangedor.  
-  
- 14 - Baile de gala 
-  
- 15 – O trabalho já é variado 
-  
- 7 – Os jogos do primeiro ciclo podem ser adaptados para os 

seniores e vice-versa 
-  
- 8 – Brinco agora com a minha neta o que não brinquei em 

pequena 
-  
- 12 – Essas brincadeiras fazem parte de um espírito divertido. 

Gostei muito das aulas ao ar livre. E encontros com outros idosos. 
Mais saídas para conhecer outros locais e mais visitas culturais 

-  
16 – Que músicas para o futuro? 

-  
- 10 – Músicas variadas 
-  
- 8 - Música a acompanhar as aulas. É preferível ter música 
-  
- 10 – Sem música é uma aula morta 
-  
- 8 – Gosto de todas as músicas 
-  
- 15 – Gosto mais das tradicionais 
-  
- 7 – De acordo com a aula. A aula deve ser acompanhada por 

música que tenha a ver com o perfil da aula 
-  
- 13 – Cada tipo de aula tem a sua música. Ligo muito à postura. 

Exercício mal feito não deve ser feito. Músicas com cadência fixa 
permitem mais feed-backs  

-  
16 – Os jogos tradicionais são pertinentes? Bowling? Malha? 

-  
- 11 - Se os professores definissem mais os exercícios seria mais 

fácil executá-los correctamente. Os jogos são sempre bem vindos 
-  
- 16 – As aulas começaram com um ritmo mais lento e depois 

avançamos sem grandes correcções 
-  
- Os professores têm de dar mais feed-backs. Aula do código da 

estrada 



 

 

Anexo VII – Separador - SETE conselhos para ser feliz 
 
 
 

 
 
  



 

 

Anexo VIII – Danças aplicadas no Programa SETE 
 

• Regadinho; 

• Malhão; 

• Que lindo limões; 

• Cidreira; 

• Melro 

• Chapleoise; 

• Tia Anica do Loulé; 

• Reinadio - Tacão e Bico; 

• Oí OAi; 

• Aurora 

• Marchas Populares; 

•  Navagar Navegar; 

• Circlo 

 

  



 

 

 
Anexo IX – Envelope das Reflexões e Sonho  

 
  



 

 

Anexo X – Termo de autorização para utilização dos dados recolhidos, fotografias e 
filmes. E folha dirigida ao médico de família. 
 
 
 
 
 
 

 

Tese de doutoramento: Avances en Formación del Profesorado 

Programa SETE  
(Actividade Física Sénior) 

 
 

Eu_____________________________________________________________, 

declaro que participo de livre vontade no estudo de doutoramento (Programa 

SETE), e autorizo que os meus dados, filmes e fotos, sejam usados de forma, 

exclusivamente para este estudo científico. 

Data:__________________ 

Assinatura:___________________________________ 

Local do Programa de Actividade Física: ____________________________________________ 

 

O presente questionário destina-se a um trabalho de doutoramento em 

Formação de Professores, especialidade de Actividade Física para Idosos na 

Facultad de Educación de Badajoz, da Universidad de Extremadura. É um 

questionário anónimo que tem como finalidade caracterizar a qualidade de vida 

dos Indivíduos Seniores. 

As suas respostas são estritamente confidenciais e ninguém lhes terá acesso, 

a não ser os investigadores responsáveis. 

Não há respostas certas ou erradas. Indique a sua opinião e dê a resposta que 

mais tenha a ver consigo. 

Durante o preenchimento do questionário não discuta a resposta com ninguém. 

Lei atentamente as indicações de preenchimento e, por favor, responda a todas 

as perguntas. 

   Muito obrigado pela sua colaboração 

  



 

 

 
 
 
Exmº(ª) Doutor (a) 

 
Estou a realizar a tese de doutoramento em Formação de Professores, 

especialidade de Actividade Física para Idosos na Facultad de Educación de 

Badajoz, da Universidad de Extremadura. Construí e irei aplicar um Programa 

de Actividade Física para Idosos, com o intuito de avaliar a melhoria da aptidão 

física que será avaliada, através da bateria de testes (Functional Fitness Test 

adaptado de Jones & Rikli, 1999), a qualidade de vida avaliada através do 

questionário Saúde e Qualidade de Vida (MOS SF-36) e no pós teste será 

também realizado um questionário de satisfação com o programa. 

 

Venho por este meio apresentar o Programa SETE (Programa de 

Actividade Física Sénior), é um programa que foi construído precisamente para 

este tipo de população através de um estudo aprofundado de todas as 

directrizes mundiais para o trabalho em actividade física para indivíduos idosos. 

Tem uma duração de 28 semanas de intervenção, duas sessões semanais, de 

50 minutos cada, com uma intensidade moderada. Durante as sessões será 

utilizada a escala de Borg para medir o esforço dos Indivíduos. 

 

Gostaria de solicitar a sua colaboração, no sentido de dar o seu parecer 

relativamente à possibilidade do seu paciente, estar apto à prática das sessões 

do Programa SETE, e para isso submete-lo aos exames necessários, para que 

estejamos conscientes de que o seu estado de saúde lhe permite essa prática. 

 

Certa de que a actividade física poderá ter benefícios em termos dos efeitos do 

envelhecimento e da promoção da independência e autonomia, bem como de 

um bem-estar psico- social, logo uma melhor qualidade de vida. Agradeço 

desde já a sua colaboração e estarei disponível para qualquer esclarecimento. 

Com os melhores cumprimentos, 

 
 
 

Ana Luísa Comprido Afonso 
Licenciada em Professores do Ensino Básico Var. Educação Física - ESEC 

Mestre Lazer e Desenvolvimento Local – Idosos: Lazer a Tempo Inteiro – FCDEF 
Investigadora do Centro Motricidade Humana  - IPL 

Docente do IPL - Escola Superior de Educação de Leiria 
Contacto: anacomprido@hotmail.com e tel. 

Ana Luísa Comprido Afonso 

Professora do Programa SETE 



 

 

Anexo XI  - Temas para reflexão e planos de aula do Programa SETE 
 
Programa SETE ___________________________4ª Semana: sessão 1 e 2 
 
Virtude ���� Certeza (substantivo feminino): I. Qualidade do que é certo; 2.Firmeza no que se 
afirma; convicção; 3. Coisa certa; evidência; 4. Estado de espírito caracterizado pela crença de 
que se está na posse da verdade; 5.Estabilidade; Exemplificação: filosofia certeza moral – 
certeza que é fundamentada nos ditames do coração e no testemunho da consciência; com 
certeza – certamente; De certeza – sem dúvida 
 
Deveremos ter a certeza/consciência de que estas sessões de Actividade Física 
(ginástica) nos fazem bem, ao corpo e à mente e também devemos ter a convicção de que 
o que pensamos e acreditamos acontece, ou seja, se pensarmos que vamos melhorar é 
isso que vai acontecer. 
 
Ouvimos hoje um texto Intitulado 
 
TUDO ESTÁ NAS TUAS MÃOS  
Tens na vida aquilo que escolheres ter.  

A tua mente é de tal modo poderosa que entregará o que lhe pedires. 

Se pensas que podes ou que não podes, será isso mesmo que terás. 

Seja de que forma for, estará sempre certo e receberás na mesma medida que foi determinado 

pelos teus pensamentos, palavras e acções.  

A vida que tens foi construída por ti. 

Se continuares a fazer o que sempre tens feito receberás o que sempre recebeste. E se 

procuras algo diferente, faz algo diferente.  

(Autor desconhecido) 
 
 
Já tinham pensado nisto que os nossos pensamentos têm um poder fantástico, claro que 
são as palavras e acção que advêm desses pensamentos é que reflectem na nossa vida. 
Pensa hoje o que queres, o que desejas, considera esta actividade/este momento como 
uma nova etapa da tua/na vossa vida e tem a convicção que se Acreditares a tua vida vai 
ser ainda melhor. Basta que penses, acredites, tenhas a certeza que és capaz e age para 
que isso aconteça. 
Reflectimos para o próximo dia sobre o que queremos melhorar na nossa vida? 
 
Para partilharmos com o grupo. 
  



 

 

Programa SETE __________________________14ª Semana: sessão 1 e 2 
 
Virtude ���� Camaradagem (substantivo feminino): I. Companheirismo; 2.cumplicidade; 3. 
Entendimento; compreensão; 4. Dedicação; bondade; 5. Convivência amigável entre camaradas. 
 
Somos um grupo, existe já entre nós companheirismo, entendimento, até uma certa 
amizade. Mas será que nos conhecemos bem? 
Que sabemos o melhor que há dentro de nós, as habilidades por vezes escondidas e 
principalmente dos outros camaradas do grupo.  
 
Ouvimos hoje um pequeno texto intitulado O HOMEM VALE MAIS QUE TUDO E RESTO   
  
A fim de descobrirmos os méritos que há dentro de cada homem e mulher destes 
camaradas. 
 

Somos Homens, o que já não é pouca coisa, porque mais que todas as riquezas juntas, mais 
que todas as obras de arte, mais que todas as máquinas necessárias, mais do que possamos 
imaginar, mais que tudo, vale o Homem.  
Todos temos valores escondidos, mas poucas vezes os queremos reconhecer. Recalcamos os 
nossos méritos e quase não reparamos nos méritos dos outros. 
È necessário não usarmos ninguém como objecto, não pretender comprar pessoas, a não rotular 
alguém como mau, a aceitar cada um tal como ele é. 
Dar-lhe o valor por ser Homem e por ser diferente, cada um com os seus méritos.  

 (Autor desconhecido) 
 
Reflectimos para o próximo dia sobre os méritos escondidos ou não de cada um?  
 
Que aptidões temos, o que gostamos de fazer nos nossos tempos livres, e que 
gostávamos de fazer mais, mas muitas vezes não fazemos porque temos outras 
obrigações. 

Que talentos, temos por aí escondidos?  
 
Para partilharmos com o grupo. 



 

 

Programa SETE ___________4ª Semana: sessão 1__________________Virtude: Certeza/ Dança: Os Limões 
Objectivos:  
Material: cordas, cadeiras e bolas grandes 
Partes T.T T.P Musicas Tarefas Organização 

 En
co
nt
ro
 

  

 
 
 

10’ 

  Certeza: Firmeza no que se afirma; convicção  
Reflexão sobre Tudo está nas tuas mãos, acreditamos e conseguimos. 
Reflectimos para o próximo dia sobre o que queremos melhorar na nossa vida? 

 
Em roda 

 
D
es
lo
ca
m
en
to
 n
o 
es
pa
ço
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17’ 

 1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
Marcha alta e no “tourero da letra da música” dá uma volta sobre si próprio 
Qd música ficar mais lenta – ombros para baixo e para cima e marcha normal 
Volta à marcha alta 
Marcha normal e MS dirt diz “adeus” dp MS esq e sorri para o colega qd passa por ele 
 Música mais calma vai ao chão com agachamento, mas grande flexão dos MI 
 
Passos laterais 4-4 e depois 2-2 
Pára realiza movimentos com a cabeça para cima e para baixo; inclina à dirt e esq e vira à dirt e esq 
Qd a música acelera em andamento bate palmas à frente e atrás do tronco 1-1  
Em andamento flecte e estica MS è frente e em cima 
Respira fundo e com passos laterais aproxima-se de um colega para formar o Par de trabalho 
 

 
Livre e aleatório no espaço de meio 
pavilhão 

 
C
oo
rd
en
aç
ão
 e
 E
qu
ilí
br
io
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22’ 

 3 
 
 
 
 
 
 
3 
4 
 
 

Dois passos laterais (frente e frente em espelho com o par de mãos dadas) para o interior da roda e no fim levanta o pé do lado 
de dentro e dp dois passos para fora da roda e levanta o pé do lado de fora. Repete: 8x (3 vezes para o interior da roda) 
 
Dois passos laterais (frente e frente em espelho com o par de mãos dadas e tenta não olhar para os pés mas sim, 
OLHAR/SORRIR para o colega) para o interior da roda e dp dois passos para fora da roda. Repete: 8x (3 vezes para o 

interior da roda) 
 
Iniciam o jogo da imitação todos em coordenação um dança e os outros imitam  
 
O técnico é que dá a ordem para trocar e imitar outro e todos devem ser imitados 
 
 

 
*Pares frente e frente e de lado 
para o interior da roda 
 
 
 
 
 
Grupos de 6 pessoas 3 pares em 
roda  

 

D
an
ça

 

 
 
 
 
37’ 

3´ 
3´ 
3’ 
3’ 
3’ 

 
5 
. 
. 
. 

 
Que Lindos Limões ver anexo: ficha coreográfica 
5 Repetições 
 

 
Em pares (senhora do lado de fora) 
à volta do circulo central do 
pavilhão 



 

 

 
Fo
rç
a 
e 
fle
xi
bi
lid
ad
e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49’ 

  
10 
 

11 
 

12 
13 
 
 
 

14 

O técnico conta os tempos 
 
(A) Com corda por baixo do pé dirt e MI flectido pelo joelho puxa a perna 8 
        Com corda por baixo do pé esq e MI flectido pelo joelho puxa a perna 8 
  
Enquanto troca de MI os indivíduos que estão a realizar os agachamento descansam 
 
(B) Agachamentos 8 + 8 
 
Troca e repete 4 vezes 
___________________________________________________________________________ 
Senta MI dirt em extensão e alcança o pé dirt descendo pela corda. 3x aguenta 10’’ 
Senta MI esq em extensão e alcança o pé esq descendo pela corda 3x 
 
MS dirt segura a corda na laçada em cima da cabeça e depois flecte atrás da mesma o MS esq por baixo da axila atrás das 
costas apanha a corda por cima do nó e puxa o MS dirt que está em cima 
3x aguenta 10’’ 
 
Depois faz o mesmo com o MS esq em cima 
 
Troca novamente e repete 2x 
 

 
Um dos elementos do par 
                (A) 
                (B) 
Outro elemento do par 
Dp troca  
 
 
 
Frente a frente o par e todos com 
corda com o nó nas pontas livres 

 
Jo
go
 

 
 

54’ 

 15 
à  

18 

O primeiro envia a bola para o da fila que se encontra à sua frente e segue atrás dela para o fim da fila da frente. E assim 
sucessivamente. 

 
3 Grupos divididos em duas 
metades frente a frente 
 

 
A
rr
ef
ec
im
en
to
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60’ 

  
19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 

 
Circula pelo espaço Descontrai ombros e respira fundo até formarem uma roda. 
Afasta os MS ao lado em extensão leva o dirt ao peito e o MS esq por baixo pressiona para o peito junto ao cotovelo; dp leva 
o MS dirt atrás da cabela e a mão esq. Empurra no cotovelo 
Afasta outra vez MS ao lado em extensão e leva o esq ao peito…. 
Auto – Massagem: mãos como se tivesse a lavar e uma mão aperta os dedos da outra de cada vez. 
A mão dirt. aperta o MS esq até chegar ao ombro e dp vice-versa 
As duas mãos fazem massagem no pescoço. 
Afasta os MI e descontrai o tronco, deixando-o cair e tenta chegar ao chão 
Massagem o MI dirt e dp o esq 
Levanta o tronco e sacode o MI e MS  
Inspira e expira 3x 
Espreguiça novamente e bate palmas em cima da cabeça e dp à frente do tronco ao ritmo da música enquanto os colegas 
iniciam a Despedida  

 
 
Roda 
 

 

 



 

 

Programa SETE ___________4ª Semana: sessão 2__________________Virtude: Certeza/ Dança: Os Limões 
Objectivos:  
Material: bolas pequenas, cadeiras e bolas grandes 
Partes T.T T.P Musicas Tarefas Organização 

 En
co
nt
ro
 

  

 
 
 

10’ 

  Certeza: Firmeza no que se afirma; convicção  
Reflexão sobre Tudo está nas tuas mãos, acreditamos e conseguimos. 
Reflectimos para o próximo dia sobre o que queremos melhorar na nossa vida? 

 
Em roda 

 
D
es
lo
ca
m
en
to
 n
o 
es
pa
ço
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17’ 

 1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Marcha alta e no “tourero da letra da música” dá uma volta sobre si próprio 
Qd música ficar mais lenta – ombros para baixo e para cima e marcha normal 
Volta à marcha alta 
Marcha normal e MS dirt diz “adeus” dp MS esq e sorri para o colega qd passa por ele 
 Música mais calma vai ao chão com agachamento, mas grande flexão dos MI 
 
Passos laterais 4-4 e depois 2-2 
Pára realiza movimentos com a cabeça para cima e para baixo; inclina à dirt e esq e vira à dirt e esq 
Qd a música acelera em andamento bate palmas à frente e atrás do tronco 1-1  
Em andamento flecte e estica MS è frente e em cima 
Respira fundo e com passos laterais aproxima-se de um colega para formar o Par de trabalho 
 

 
Livre e aleatório no espaço de meio 
pavilhão 

 
C
oo
rd
en
aç
ão
 e
 E
qu
ilí
br
io
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22’ 

 3 
 
 
 
 
 
 
3 
4 
 
 

 
(A) atrás da cadeira de lado com uma mão dirt em apoio nas costas da cadeira baloiça 10 x + 10x MI dirt em extensão 

dp viram-se e realizam o mesmo com o MI esq. 10x + 10x 
(B) “tipo elevador” um coloca-se em bicos dos pés durante 10’’ e depois desce e sobe o outro e aguenta 10’’ o que está 

em apoio ajuda a equilibrar. Vai sempre alternando até os das cadeiras realizarem 10x+10x + 10x +10x 
 
Dp troca de exercício os de (A) realizam (B) e vice –versa troca 2x 
 

Iniciam o jogo da imitação o dois indivíduos em coordenação/espelho um dança e os outro imita e dp troca (troca 4 x)  

 
O técnico é que dá a ordem para trocar 
 
 

 
(A) 6 pares nas cadeiras e (B) 6 
pares à frente – dois a dois de mão 
dadas 
 
 
 
 
 
Pares   

 

D
an
ça

 

 
 
 
 
37’ 

3´ 
3´ 
3’ 
3’ 
3’ 

 
5 
. 
. 
. 

 
Que Lindos Limões ver anexo: ficha coreográfica 
5 Repetições 
 

 
Em pares (senhora do lado de fora) 
à volta do circulo central do 
pavilhão 



 

 

 
Fo
rç
a 
e 
fle
xi
bi
lid
ad
e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49’ 

  
10 
 

11 
 

12 
13 
 
 
 

14 

O técnico conta os tempos 
 
(A) Agachamentos 8 + 8 + 8 com as mãos em apoio nas costas da cadeira 
  
(B1) À frente do par com duas bolas pequenas uma em cada mão virada para cima  Ms em extensão ao lado do tronco e flecte 
MS e aperta a bola na flexão (bicepte) 8x 
 
(B2) Mãos em cima dos ombros e estica para cima (aperta a bola quando estica em cima) 8x 
 
(B3) MS em extensão ao lado do tronco e flecte em direcção à axila e aperta as bolas nas flexão 
 
Troca e repete 3 vezes 
___________________________________________________________________________ 
(A) Sentados MI dirt em extensão e com as duas mãos a segurar a bola alcança o máximo na direcção do pé dirt aguenta 10’’ 
descansa e repete  3x 
Depois faz o mesmo com o MI esq  
 
 
(B) MS dirt tenta “coçar” as costas com a bola no ponto máximo e aguenta 10’’ descansa e repete 3x  - Depois faz o mesmo 
com o MS esq  
 
Troca novamente e repete 2x 
 

 
Um dos elementos do par 
                (A) 
                 

          (B) c/ 2 bolas 
Outro elemento do par 
 
 
 
 
 
Dp troca  
 
Dá uma bola ao colega do par e 
cada um fica com uma bola 
 (A) um elemento do par na cadeira 
(B) o outro à frente  
 
 

 
Jo
go
 

 
 

54’ 

 15 
à  

18 

O primeiro envia a bola para o da fila que se encontra à sua frente e segue atrás dela para o fim da fila da frente. E assim 
sucessivamente. 

 
3 Grupos divididos em duas 
metades frente a frente 
 

 
A
rr
ef
ec
im
en
to
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60’ 

  
19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 

 
Circula pelo espaço Descontrai ombros e respira fundo até formarem uma roda. 
Afasta os MS ao lado em extensão leva o dirt ao peito e o MS esq por baixo pressiona para o peito junto ao cotovelo; dp leva 
o MS dirt atrás da cabela e a mão esq. Empurra no cotovelo 
Afasta outra vez MS ao lado em extensão e leva o esq ao peito…. 
Auto – Massagem: mãos como se tivesse a lavar e uma mão aperta os dedos da outra de cada vez. 
A mão dirt. aperta o MS esq até chegar ao ombro e dp vice-versa 
As duas mãos fazem massagem no pescoço. 
Afasta os MI e descontrai o tronco, deixando-o cair e tenta chegar ao chão 
Massagem o MI dirt e dp o esq 
Levanta o tronco e sacode o MI e MS  
Inspira e expira 3x 
Espreguiça novamente e bate palmas em cima da cabeça e dp à frente do tronco ao ritmo da música enquanto os colegas 
iniciam a Despedida  

 
 
Roda 
 

 
  



 

 

Programa SETE ___________14ª Semana: sessão 1_______________Virtude: Camaradagem  / Dança: Tia Anica 
de Loulé 
Objectivos:  
Material: steps, bandas elásticas, bastões e bolas de ténis. 
Partes T.T T.P Musicas Tarefas Organização 

 En
co
nt
ro
 

  

 
 
 

10’ 

   
Camaradagem:  
Reflexão sobre que méritos temos escondidos? 
 

 
Em roda 

 
D
es
lo
ca
m
en
to
 n
o 
es
pa
ço
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17’ 

 1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
Marcha alta  
Andar estica e flecte os MS à frente e dp em cima 
Corre cada um ao seu ritmo  
Dois passos e levanta joelho dirt. alto e dois passos levanta joelho esq. alto e assim sucessivamente 
Respira fundo 
Cabeça (dirt- esq; cima – baixo; inclina dirt-inclina esq) 
Coloca mãos nos ombros /”colete” e a andar junta os cotovelos e afasta 
3 flexões de MI e 3 passos; 3 flexões de MI e 3 passos; 3 flexões de MI e 3 passos  
Respira fundo 
Andar em bicos dos pés e espreguiça 
Andar sobre os calcanhares e braços atrás 
Balioça MI em extensão ao lado dirt e  ao lado Esq. 
Passos grandes e MS ao lado em extensão levanta alternado 
Correr novamente 
Volta à marcha normal respira fundo e aproxima-se de um colega para formar o Par de trabalho 
 

 
Livre e aleatório no espaço de meio 
pavilhão 

 
C
oo
rd
en
aç
ão
 e
 E
qu
ilí
br
io
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
22’ 

 3 
 
 

 
 
 
4 
 
 

Coordenação a imitar o técnico 
Braço dirt em cima alterna com esq. ao ritmo da música 
MI dirt. para a frente e para trás e para dirt e junta 
MI esq para a frente e para trás e para esq e junta 
Baixar ao ritmo da música com letra, e estica todo o corpo, mexe a cintura  
Repete a sequência 
 
Com apoio no par 
Equilibra com joelho a 90º  MI esq e MI dirt  (aguenta o máximo possível) 
Equilibra com MI em extensão à frente  1º esq e dp dirt (aguenta o máximo possível) 

Repete sem apoio do par quem conseguir 
 

 
Tipo xadrez virados para técnico. 
 
 
 
 
 
Pares lado a lado em roda 
 



 

 

 

D
an
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37’ 

 
 
 

 
5 
6 
7 
8 

 
Tia Anita de Loulé ver anexo: ficha coreográfica 
4 Repetições 
 

 
Roda de pares 
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 9 
 

 
 
 
 
 

10 
 

 
11 
 
 
 
 

O técnico conta os tempos 
 
(A) No step sobe e dexe 8 tempos com dirt e 8 com esq. repete 8+8 
 
(B) 1º Com Banda debaixo dos dois pés puxa para junto das axilas 8 + 8 tempos 
       2º MI dirt em extensão à frente com banda debaixo do pé e puxa as pontas para o peito 8 tempos e dp repete mais 8 
tempos cm MI esq. 
 
Só depois dos 32 é que troca de aparelho 
___________________________________________________________________________ 
(A) coloca pé dirt em cima do step e MI em extensão tenta chegar o máximo a baixo (3x) 
De repete com pé esq. (3x) 
 
(B) com banda atrás das costas MS dirt por cima e tenta apanhar o máximo da banda (3x) 
Dp repete com MS esq em cima (3x) 
 
Depois troca de aparelho e os de A realizam o exercício de B e vice versa 

 
                  (A) steps 
 
Técn. 
 
                  (B) bandas  
 
 
 
 
                (A) steps 
 
Técn. 
 
                  (B) bandas  
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54’ 

 12 
13 
14 
15 

Comanda a Bola – cada um com um bastão e uma bola de ténis comanda a bola pelo espaço, ao sinal do técnico “troca” 
enviam a sua bola para o seu par e vice-versa. Por isso devem conduzir as bolas próximos (par) 
 

Pares  lado a lado 
Aleatório pelo espaço 
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17 

Afasta os MS ao lado em extensão leva o dirt ao peito e o MS esq por baixo pressiona para o peito junto ao cotovelo; dp leva 
o MS dirt atrás da cabela e a mão esq. Empurra no cotovelo 
Afasta outra vez MS ao lado em extensão e leva o esq ao peito…. 
Auto – Massagem: mãos como se tivesse a lavar e uma mão aperta os dedos da outra de cada vez. 
A mão dirt. aperta o MS esq até chegar ao ombro e dp vice-versa 
As duas mãos fazem massagem no pescoço. 
Afasta os MI e descontrai o tronco, deixando-o cair e tenta chegar ao chão 
Massagem o MI dirt e dp o esq 
Levanta o tronco e sacode o MI e MS  
Inspira e expira 3x 
Espreguiça novamente e bate palmas em cima da cabeça e dp à frente do tronco ao ritmo da música enquanto os colegas 
iniciam a Despedida  

Roda 
 

 
 



 

 

Programa SETE ___________14ª Semana: sessão 2_______________Virtude: Camaradagem  / Dança: Tia Anica de Loulé 
Objectivos:  
Material: steps, alteres, cadeiras, bastões e bolas de ténis. 
Partes T.T T.P Musicas Tarefas Organização 

 En
co
nt
ro
 

  

 
 
 

10’ 

   
Camaradagem:  
Reflexão sobre que méritos temos escondidos? 
 

 
Em roda 

 
D
es
lo
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m
en
to
 n
o 
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ço
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17’ 

 1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Marcha alta  
Andar estica e flecte os MS à frente e dp em cima 
Corre cada um ao seu ritmo  
Dois passos e levanta joelho dirt. alto e dois passos levanta joelho esq. alto e assim sucessivamente 
Respira fundo 
Cabeça (dirt- esq; cima – baixo; inclina dirt-inclina esq) 
Coloca mãos nos ombros /”colete” e a andar junta os cotovelos e afasta 
3 flexões de MI e 3 passos; 3 flexões de MI e 3 passos; 3 flexões de MI e 3 passos  
Respira fundo 
Andar em bicos dos pés e espreguiça 
Andar sobre os calcanhares e braços atrás 
Balioça MI em extensão ao lado dirt e  ao lado Esq. 
Passos grandes e MS ao lado em extensão levanta alternado 
Correr novamente 
Volta à marcha normal respira fundo e aproxima-se de um colega para formar o Par de trabalho 
 

 
Livre e aleatório no espaço de meio 
pavilhão 
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Coordenação a imitar o técnico 
Braço dirt em cima alterna com esq. ao ritmo da música 
MI dirt. para a frente e para trás e para dirt e junta 
MI esq para a frente e para trás e para esq e junta 
Baixar ao ritmo da música com letra, e estica todo o corpo, mexe a cintura  
Repete a sequência 
 
Com apoio no par 
Equilibra com joelho a 90º  MI esq e MI dirt  (aguenta o máximo possível) 
Equilibra com MI em extensão à frente  1º esq e dp dirt (aguenta o máximo possível) 

Repete sem apoio do par quem conseguir 
 

 
Tipo xadrez virados para técnico. 
 
 
 
 
 
Pares lado a lado em roda 
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Tia Anita de Loulé ver anexo: ficha coreográfica 
4 Repetições 
 

 
Roda de pares 
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O técnico conta os tempos 
 
(A) No step sobe e dexe 8 tempos com dirt e 8 com esq.  
 
(B) com alter atrás das costas MS em flexão e realiza extensão para cima 8 tempos com dirt e 8 com esq. 
 
(C) Sentado na cadeira e com alter no meio dos pés eleva MI e baixa 8+8 

 
(D) com alteres trabalha bicípete 8+8  

___________________________________________________________________________ 
(A) coloca pé dirt em cima do step e MI em extensão tenta chegar o máximo a baixo (3x) 
De repete com pé esq. (3x) 
(C) sentados na cadeira  MI em extensão tenta ir ao máximo junto do pé com as duas sobrepostas 
(B e D) com alter atrás das costas MS dirt por cima e tenta apanhar o alter por baixo tb repete com MS esq em cima (3x) 
 
Roda 1 vez e realiza sempre duas vezes em cada dirt e esq. 

                (B)  
 
(A) steps               (C) cad. 
                 
                 (D) 
 
 
 
 
 
                (B)  
 
(A) steps               (C) cad. 
                 
                 (D) 
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Comanda a Bola – cada um com um bastão e uma bola de ténis comanda a bola pelo espaço, ao sinal do técnico “troca” 
enviam a sua bola para o seu par e vice-versa. Por isso devem conduzir as bolas próximos (par) 

Pares  lado a lado 
Aleatório pelo espaço 
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Desloca-se a andar devagar e roda os ombros para trás 
Esticar todo o corpo como que um espreguiçar 
 
Afasta os MS ao lado em extensão leva o dirt ao peito e o MS esq por baixo pressiona para o peito junto ao cotovelo; dp leva 
o MS dirt atrás da cabela e a mão esq. Empurra no cotovelo 
Afasta outra vez MS ao lado em extensão e leva o esq ao peito…. 
Auto – Massagem: mãos como se tivesse a lavar e uma mão aperta os dedos da outra de cada vez. 
A mão dirt. aperta o MS esq até chegar ao ombro e dp vice-versa 
As duas mãos fazem massagem no pescoço. 
Afasta os MI e descontrai o tronco, deixando-o cair e tenta chegar ao chão 
Massagem o MI dirt e dp o esq 
Levanta o tronco e sacode o MI e MS  
Inspira e expira 3x 
Espreguiça novamente e bate palmas em cima da cabeça e dp à frente do tronco ao ritmo da música enquanto os colegas 
iniciam a Despedida  

Aleatório pelo espaço 
 
 
Roda 
 

 


