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Resumo: Introdução É observado que com o avançar da idade, o corpo 

humano apresente depreciações relacionadas ao seu processo de 

envelhecimento, que afeta diretamente as funções fisiológicas e a capacidade 

funcional do ser humano. O objetivo deste estudo é avaliar a aptidão funcional 

de idosas submetidas a diferentes programas de exercício físico. Metodologia 

Para avaliar a capacidade funcional das idosas, foi utilizada a bateria de testes 

de Fullerton, desenvolvida por Rikli e Jones, 1999. Estes diferentes testes, 

permitem avaliar cada um dos componentes fisiológicos: força (Levantar e 

Sentar da Cadeira; Flexão do Antebraço), capacidade aeróbia (Andar 6 

minutos), flexibilidade e agilidade (Sentado e alcançar; Alcançar atrás das 

costas; Sentado, caminhar 2,44metros e voltar a sentar) e índice de massa 

corporal (Estatura e peso). Resultados: As vinte e quatro idosas analisadas no 

presente estudo possuem idade média de 66±5 anos, todas são aposentadas, 

90% apresentam nível de escolaridade de 1ª a 4ª séries com média de 3,6±2,5 

anos de estudos,  todas possuem alguma doença e tomam medicamentos 

regularmente.  Foram avaliados os dados antropometicos dos idosos.  De 

acordo com o IMC, 37,5% das idosas que participam do programa 

encontravam-se dentro da normalidade eutrofica, enquanto 62,5% foram 

classificadas como obesas. Ja o grupo de idosas não participantes, 50% foram 

classificadas como eutroficas e 50% obesas. Quanto ao indicador 

antropométrico RCQ, 16,67% da amostra apontaram risco baixo ou moderado 

de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas futuras e 83,33% 

foram classificadas com um risco alto e muito alto. Foram observados que 

ambos os grupos investigados possuem capacidades funcionais semelhantes, 

não sendo verificadas diferenças significativas nas variáveis analisadas. 

Conclusão: A capacidade funcional não se mostrou diferente entre os grupos 

avaliados. Ficou evidenciado que ambos os grupos apresentaram-se 

fisicamente ativos. Portanto, com estes resultados podemos concluir que a 

prática de atividade física orientada, bem como a realizada no dia a dia do 

idoso, promovem benefícios sobre a capacidade funcional. No entanto, muitos 

idosos encontravam-se acima do peso, o que representa riscos à saúde. 

INTRODUÇÃO 

Estima-se que a população idosa brasileira tem crescido muito nos 

últimos anos. Portanto, nota-se um aumento em programas e serviços 



direcionados ás pessoas idosas, dando ênfase ao envelhecimento populacional 

e suas consequências, aumento do risco de doenças relacionadas ao 

sedentarismo, maus hábitos e acidentes cotidianos. (NUNES; SANTOS, 2009, 

p. 151) 

A OMS (Organização Mundial de Saúde) define a saúde como "um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência 

de afecções e enfermidades", a prática regular de atividade física está 

associada à melhora da capacidade funcional. Quando o idoso atinge o estágio 

de declínio de suas capacidades fisiológicas o mesmo encontra dificuldades 

em realizar tarefas de seu cotidiano nessa faixa etária. O bem-estar físico, 

psíquico e social é analisado como um todo. Qualquer déficit coloca em risco a 

sua qualidade de vida. (SPIRDUSO, 1995 apud MACHADO, 2011a, p.14) 

É observado que com o avançar da idade, o corpo humano apresente 

depreciações relacionadas ao seu processo de envelhecimento, que afeta 

diretamente as funções fisiológicas do ser humano. Esse processo de 

envelhecimento leva a um maior risco para doenças crônicas degenerativas 

como diabetes, hipertensão, osteoporose, desordens metabólicas e também 

ocasionam danos emocionais ligados com a depressão.  

A participação em programas de exercícios de força ou aeróbicos tem 

relação direta com um envelhecimento saudável, constata-se que um programa 

de atividade física ajuda na prevenção e diminuição de fatores de riscos 

associados com doenças crônico-degenerativas. (ACSM, 2009). 

A pratica regular de exercícios físicos está diretamente ligado á uma 

melhora na qualidade de vida (LIMA et al., 2016). O profissional de educação 

física é capacitado para fazer um planejamento adequado dessa prática e dar 

as orientações das atividades propostas tanto para grupo de idosos saudáveis 

quanto para aqueles que apresentam algum fator de risco (SANTOS et al., 

2016). 

Independente do local da atividade, a prática regular de exercícios 

físicos é um fator facilitador para a interação entre os idosos, auxiliando na 

socialização, tornando possível um bom nível de qualidade de vida (OLIVEIRA; 

BERTOLINI; BENEDETI, 2014). Além do mais, a troca de experiências vividas 

nos encontros nos centros esportivos permite a ambos envolvidos, profissional 



de educação física e idoso adquirirem conhecimentos imensuráveis (NUNES et 

al., 2015). 

De acordo com Rikli e Jones (1999) a capacidade funcional é definida 

pela capacidade fisiológica para realizar normalmente atividades diárias de 

maneira segura, sem que haja uma fadiga indevida.  Para avaliar esta 

capacidade funcional, é necessária a utilização de testes que avaliem alguns 

componentes, sendo eles: capacidade aeróbica, força muscular, flexibilidade, 

equilíbrio, destreza manual, etc. (MARIEKE et al., 1998) 

Dessa forma estimasse que a prática regular de exercício físico produza 

efeitos positivos no sistema musculoesquelético, cardiovascular, endócrino e 

respiratório, reduzindo o risco das doenças que mais afetam os idosos, 

tornando possível uma diminuição dos internações, hospitalização e da 

mortalidade e como consequência a redução de gastos ao nível da saúde aos 

idosos. (DUARTE; NAHAS, 2003) 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a aptidão funcional de idosas 

participantes e não participantes do projeto “Viva + Ribeirão Corrente”. 

Verificando se há diferença na capacidade funcional (força, flexibilidade, 

resistência aeróbia e antropometria) entre idosas que praticam diferentes 

modalidades, voleibol adaptado, treinamento de força e caminhada orientada e 

aquelas que não participam do projeto Viva + Ribeirão Corrente.  

  Materiais e Métodos  

O estudo realizado trata de um estudo quantitativo, descritivo e 

comparativo com delineamento transversal. Foram selecionados para o estudo 

idosas de 60 a 80 anos completos, praticantes de atividade física regular que 

participavam do programa “Viva + Ribeirão Corrente” do município de Ribeirão 

Corrente, São Paulo, Brasil e um grupo controle que não participava do 

programa. Todas as idosas participaram de forma voluntaria. 

Mediante as explicações dos procedimentos envolvidos neste estudo, as 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em 

atendimento à resolução 466/12 do CNS (Conselho Nacional de Saúde).  Para 

a sua realização, este estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa da Universidade de Franca pelo protocolo 66055617.0.0000.5495. A 

coleta de dados foi realizada no mês de maio de 2017, na Casa da Cultura da 

cidade de Ribeirão Corrente. O programa “Viva + Ribeirão Corrente” procura 



oferecer um estilo de vida saudável à população idosa por meio de atividades 

físicas, como musculação, vôlei adaptado e caminhada, realizadas com 

regularidade, duas vezes por semana. A participação nas atividades físicas é 

de escolha espontânea dos idosos podendo participar de uma ou mais 

atividades. A descrição das atividades físicas desenvolvidas no programa estão 

apresentados no quadro 1. 

Quadro 1 - Atividades físicas desenvolvidas no Programa “Viva + Ribeirão 

Corrente”  

Modalidade Frequência  Descrição  

Vôlei Adaptado 2 vezes por semana 

Trabalho compensatório 

Aquecimento Preventivo 

(10 minutos) Princípios 

táticos, modelos de jogo, 

jogos condicionados, 

jogos cognitivos e jogo 

formal (40 minutos) 

conversa, feedback e 

relaxamento (10 minutos) 

Treinamento de Força 2 vezes por semana 

Treinamento em circuitos 

visando ganho de força, 

resistência, agilidade, 

flexibilidade, melhora 

condicionamento físico 

em geral   

Caminhada 2 vezes por semana 

Alongamento e 

aquecimento prévio (5 

minutos), caminhadas de 

intensidades leve, 

moderada e intensa (35 a 

45 minutos), relaxamento 

e alongamento final (5 

minutos) 

Para a composição da amostra foram utilizados como critérios de 

inclusão do grupo participante: a) ser aluno regular do Programa “Viva + 



Ribeirão Corrente”; b) estar participando das atividades há no mínimo 3 meses; 

c) não possuir restrição médica em relação à prática de exercícios, sendo 

necessária a apresentação do atestado médico. E do grupo controle: a) não ser 

aluno do programa “Viva + Ribeirão Corrente”. Foram excluídos idosos do sexo 

masculino, praticantes de outras modalidades de exercício físico, incapazes de 

responder os questionários e realizar atividades físicas propostas pelo 

programa. 

Em relação a antropometria foram analisados os seguintes dados: 

massa corporal total, estatura, dobras cutâneas tricipital, bicipital, supra ilíaca e 

subescapular; circunferências do braço (CB), da panturrilha (CP), da cintura 

(CC) e do quadril (CQ) e relação cintura-quadril (RCQ). 

Essas avaliações permitiram calcular a circunferência muscular do braço 

(CMB) com relação entre a circunferência e a dobra cutânea tricipital e o 

percentual de gordura, através da coleta de quatro dobras cutâneas na 

equação proposta por Durnin & Womersley: D=1,1339- 0,0645 Log¹° Σ 

(bicipital, tricipital, subescapular e supra-ilíaca). 

        A avaliação antropométrica foi realizada através da obtenção da massa 

corporal total (kg) por meio de uma balança mecânica da marca Filizola®, 

nivelada e calibrada, com acuidade de 100 g e capacidade até 150 kg. A 

determinação da estatura (m) foi obtida com o participante em pé e descalço, 

olhando para frente, estando o topo da orelha e os olhos em linha paralela ao 

solo, sendo utilizado para a obtenção desta medida um estadiômetro acoplado 

à balança com escala máxima de 200 cm. A partir do peso e estatura 

calculamos o índice de massa corporal IMC                                                  

(Índice de Massa Corporal )=Kg/m².  

Posteriormente foi utilizado o IMC para avaliar o grau de obesidade, 

sendo considerados os critérios propostos por Lipschitz, que recomenda que 

indivíduos acima de 65 anos apresentem IMC de 22 a 27 Kg/m². 

A relação cintura-quadril foi obtida pela circunferência da cintura e do 

quadril com uma fita métrica e calculada RCQ = cintura (cm) /quadril (cm) 

(WHO, 2008). 

Para a obtenção das medidas da cintura e quadril, foram observados os 

seguintes critérios: a) a circunferência da cintura foi obtida na menor curvatura 

localizada entre as costelas e a crista ilíaca; b) a circunferência do quadril foi 



obtida colocando-se uma fita métrica inelástica ao redor da região do quadril, 

na área de maior protuberância.  

 Para avaliar a capacidade funcional dos idosos, foi utilizada a bateria de 

testes de Fullerton., desenvolvida por Rikli e Jones, 1999. Esta bateria de 

testes, conhecida como “Fullerton Tests”, avalia a capacidade funcional para 

realizar atividades cotidianas de forma segura e independente sem que haja 

um esforço inadequado. Estes diferentes testes, permitem avaliar cada um dos 

componentes fisiológicos: força, capacidade aeróbia, flexibilidade e agilidade.  

Todas as informações coletadas foram armazenadas em um banco de 

dados construído nos softwares de domínio público Microsoft Excel v.2010 e a 

partir dos resultados, realizamos uma análise descritiva, comparativa e 

estatística. Estes dados foram posteriormente correlacionados com os 

diferentes programas de atividade física regular (caminhada, vôlei adaptado e 

treino de força) para verificar a influência destes sobre a capacidade funcional.  

  Todos os testes do tratamento estatístico serão performados pelo uso do 

software estatístico para Windows, Statiscal Pakcage for Social Sciences 

(SPSS) v. 17.0. O nível de significância admitido para todos os teste será de 

0.95 (p<0,05). 

RESULTADOS  

As vinte e quatro idosas analisadas no presente estudo possuem idade 

média de 66±5 anos, todas são aposentadas, 90% apresentam nível de 

escolaridade de 1ª a 4ª séries com média de 3,6±2,5 anos de estudos e todas 

possuem alguma doença sendo as mais citadas: hipertensão e diabetes, e 

tomam medicamentos regularmente (Tabela 1). 

Ainda na tabela 1 foram avaliados os dados antropometicos dos idosos.  

De acordo com o IMC, 37,5% das idosas que participam do programa 

encontravam-se dentro da normalidade eutrofica, enquanto 62,5% foram 

classificadas como obesas. Ja o grupo de idosas não participantes, 50% foram 

classificadas como eutroficas e 50% obesas. Quanto ao indicador 

antropométrico RCQ, 16,67% da amostra apontaram risco baixo ou moderado 

de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas futuras e 83,33% 

foram classificadas com um risco alto e muito alto. 



Tabela 1 – Características antropométricas, condições de saúde e escolaridade 

das idosas participantes do estudo. 

                           

    

Participantes 

(n=16) 

Não 

participantes 

(n=8) P 

    

Média DP Média DP 

                 

 Idade 65,6 5,1 65,6 4,3 0,98 

Altura (cm) 1,54 0,05 1,54 0,05 0,77 

Peso (kg) 74,12 14,08 71,7 13,8 0,71 

Índice de Massa Corporal 

(IMC) 
31,25 4,74 30,4 6,9 0,78 

Percentual de gordura 41,08 2,92 40,8 3,8 0,86 

RCQ 0,89 0,07 0,90 0,06 0,62 

Numero de doenças  2,22 0,92 3 1 0,10 

Numero de Remédios 3,17 1,71 5,25 0,97 0,001 

Numero de anos estudados 3 2,34 2,45 0,24 0,2 

           

No gráfico 1 foram apresentados os dados quanto a o nivel de atividade 

fisica dos idosos.  

Grafico 1 – Nível de atividade física das idosas  
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Em relação ao nível de atividade física avaliado pelo IPAQ pode-se 

observar que no grupo participantes do programa „Viva + Ribeirão Corrente” 

83.3% (n=15) são ativos e 16.7% (n=3) são muito ativos. No grupo não 

participante 100% (n=8) foram classificados como fisicamente ativos. 

Os desempenhos referentes à capacidade funcional e nível de atividade 

física do grupo de idosas participantes do programa “Viva + Ribeirão Corrente” 

(n=16) e das idosas não participantes (n=8) foram comparadas e são 

apresentadas na tabela 2. 

Foram observados que ambos os grupos investigados possuem 

capacidades funcionais semelhantes, não sendo verificadas diferenças 

significativas nas variáveis analisadas.  

 

Tabela 2 – Valores médios, desvios padrão e o P do teste T na comparação 

entre os grupos em cada teste da bateria de Fullerton (RIKLI E JONES, 1999). 

 

Variáveis Grupos N Média Desvio Padrão P 

Levantar e sentar na 

cadeira Viva + RC 18 10 2,404 0,84 

 

Não Participantes 8 10,13 0,599 

Flexão de antebraço Viva + RC 18 15,22 4,80 
0,81 

 

Não Participantes 8 14,43 2,20 

Sentado e Alcançar Viva + RC 18 -2 10,48 
0,09 

 

Não Participantes 8 -12 11,90 

Sentado, caminhar 2,44 

e sentar 

Viva + RC 18 8,50 1,12 
0,32 

Não Participantes 8 8 0,82 

 

Viva + RC 18 -10,44 7 

0,96 Alcançar atrás das 

costas Não Participantes 8 -10,13 8 

 

Viva + RC 18 361,67 43,75 
0,98 

Andar 6 minutos Não Participantes 8 371,25 42,26 

 

CONCLUSÃO 

A capacidade funcional não se mostrou diferente entre os grupos avaliados. 

Ficou evidenciado que ambos os grupos apresentaram-se fisicamente ativos. 



Portanto, com estes resultados podemos concluir que a prática de atividade 

física orientada, bem como a realizada no dia a dia do idoso, promovem 

benefícios sobre a capacidade funcional. No entanto, muitos idosos 

encontravam-se acima do peso, o que representa riscos à saúde. 

Assim sugere-se que ações de educação em saúde sejam realizadas, como 

encorajamento a participação dos idosos em programas que contemplem tanto 

atividade física quanto a avaliação e orientação nutricional. Entretanto, é 

primordial estabelecer estratégias objetivas e claras para este público levando 

em consideração as questões socioeconômicas como baixa renda e nível 

escolar incompleto.  
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