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RESUMO 

 

A atividade física é de extrema importância para a saúde a avaliação de aptidão e 

capacidade funcional de idosos vem ganhando destaque nas pesquisas sobre o 

envelhecimento. Este estudo que tem como finalidade avaliar e comparar a 

capacidade funcional de idosos ativos e inativos através da bateria Associação 

Americana de Atividade Recreativas e Esportivas para Saúde (AAHPERD) e comparar 

valores normativos da bateria para prescrição de atividade para esse público. Os 

voluntários desta pesquisa são do município de Ilhabela SP, sendo que os idosos 

ativos são participantes de um programa da secretaria de esportes chamado “Espaço 

Melhor Idade” e idosos inativos de atividade física.  
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 INTRODUÇÃO 
 

 

          Segundo GOBBI e ZAGO (2003).  O envelhecimento populacional é um 

fenômeno que acontece graças aos avanços da tecnologia de saúde. Na Europa uma 

a cada três pessoas terá mais de 60 em 2050, já na população Brasileira estimativas 

indicam que no ano 2000, 8,6% da população era idosa e em 2020 chegara em 15% 

a 17 % essa estimativa.  

 

            O envelhecimento é provocado pelas alterações biológicas a partir dos 32 

anos de idade o desempenho funcional vai declinando até atingir patamares 

indesejáveis, comprometendo a capacidade de realização de tarefas cotidianas, 

seguindo tais estimavas a população idosa tende a aumentar tornando necessárias 

ações que visam boa qualidade de vida. 

 

  Muitos estudos demonstram que exercícios físicos é extremamente importante 

para uma vida saudável, pois acarreta diversos benefícios. Segundo Lamb (1999), a 

atividade física e os exercícios realizados durante toda a vida previnem contra 

doenças e promovem saúde. O autor ainda afirma que os efeitos dos benefícios da 

atividade física não são limitados apenas para jovens e adultos, mas também 

beneficiam idosos em bom estado de saúde. 

 A atividade física é a principal forma de evitar, a maioria dos declínios físicos, 

sociais e psicológicos que, frequentemente acompanham o idoso. A atividade física 

está constantemente associada a melhoras significativas nas condições de saúde, 

como o controle do estresse, obesidade, diabetes, doenças coronarianas e, 

principalmente, a melhora da aptidão funcional do idoso (GOBBI et al., 2007). 

 O envelhecimento provoca alterações e muitos desgastes em vários sistemas 

funcionais, a perda de massa muscular e a osteoporose são umas das doenças mais 

comuns, que ocorrem de forma progressiva e irreversível. Aptidão funcional depende 

de diversos componentes, em especial a força muscular, a flexibilidade, a agilidade, o 

equilíbrio, capacidade aeróbia e a coordenação (CAROMANO et al., 1999).  

          A Associação Americana de Atividade Recreativas e Esportivas para Saúde 

(AAHPERD)  é a bateria mais antiga desenvolvida para idosos extremamente fácil  de 

aplicação, de baixo custo materiais e de baixo risco na execução dos testes físicos, 



 

 

pois seus testes se assemelham às atividades da vida diária . Essa bateria de 

avaliação da aptidão funcional do idoso é composta de cinco testes físicos: 

agilidade/equilíbrio dinâmico, coordenação, resistência de força, flexibilidade e 

resistência aeróbia. Esses testes foram submetidos a vários testes de validade 

conteúdo, critério, discriminante e de confiabilidade. 

Metodologia: Será realizada uma pesquisa de campo com abordagem quantitativa. 

Serão selecionados 10 idosos participantes do programa “melhor idade’’ de Ilhabela, 

com idades entre 60-80 anos, que frequentam o programa há pelo menos 6 meses e 

10 idosos de mesma faixa etária que não praticam atividades físicas regularmente, 

isto é, sedentários. (COELHO E NETO, 2010). Objetivo: Avaliar a capacidade 

funcional de idosos e comparar normalidades de ativos e inativos para prescrição de 

atividades na faixa 

etária de 60-80 anos no município de Ilhabela/SP 

 

BATERIA DE TESTE AAHPERD 

 

     Associação Americana de Atividade Recreativas e Esportivas para Saúde 

(AAHPERD)  

 

        ENVELHECIMENTO  

 

Entende-se como envelhecimento uma série de alterações que vão ocorrendo no 

organismo ao longo do tempo vivido este processo provoca mudanças nas funções 

e estrutura do corpo e o torna mais suscetível a uma série de fatores prejudiciais, 

estes podem ser tanto internos (falha imunológica, renovação celular comprometida) 

como externos (estresse ambiental). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Os idosos de Ilhabela que frequentam o programa da secretaria de esportes 

“Melhor Idade’’ parecem ser cheios de vivacidade, com capacidades funcionais 

notórias e com grande vontade de viver plenamente, com uma vida saudável. No 

entanto, é necessário quantificar essa aptidão funcional dos idosos para que o 

programa de treinamento seja adequado de acordo com as necessidades do idoso. 



 

 

Além disso, a quantificação da aptidão funcional dos idosos pode ser ferramenta útil 

para estimular a continuidade no programa e instigar novos participantes.  

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Há diferença de funcionalidade de aptidão física em idosos que praticam atividade 

física e idosos inativos, não praticantes?  

As atividades realizadas no programa da secretaria de esportes “Melhor Idade’’ 

surtem efeitos benéficos nos idosos? 

. 

 

2. PERGUNTA(S) DE PESQUISA / OU HIPÓTESE(S) DE PESQUISA 

Considerando que a aptidão física de idosos pode ser um fator fundamental 

para a atividade de vida diária, levando a independência na realização de movimentos, 

a hipótese deste estudo é que idosos que participam do programa da secretaria de 

esportes “Melhor Idade” apresentam bom nível de aptidão funcional, o que acarreta 

em benefícios diretos à saúde e qualidade de vida das idosas.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

Avaliar a capacidade funcional de idosos e comparar normalidades de ativos e inativos 

para prescrição de atividades na faixa 

etária de 60-80 anos no município de Ilhabela/SP através da bateria Associação 

Americana de Atividades Recreativas e Esportivas para Saúde ( AAHPERD). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Verificar a capacidade funcional de idosos ativos  

-Verificar a capacidade funcional de idosos inativos 

 

4. MÉTODOLOGIA 

 



 

 

Será realizada uma pesquisa de campo com abordagem quantitativa. 

Serão selecionados 10 idosos participantes do programa “melhor idade’’ de 

Ilhabela, com idades entre 60-80 anos, que frequentam o programa há pelo menos 6 

meses e 10 idosos de mesma faixa etária que não praticam atividades físicas 

regularmente, isto é, sedentários. 

Os idosos serão avaliados pela bateria de testes da AAHPERD. A bateria 

consiste em 5 teste que avaliam agilidade, força, flexibilidade, coordenação motora e 

resistência, como descrito a seguir (COELHO E NETO, 2010): 

 

Cuidados éticos de pesquisa 

 Conforme as determinações do Comitê de Ética da Cruzeiro do Sul plataforma 

brasil, o projeto geral do qual o presente estudo faz parte, foi aprovado e protocolado 

pela (Fass) Faculdade de São Sebastião.  Os idosos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Teste de agilidade – 

 Instrumentos: cadeira com braços, fita métrica, 2 cones e cronômetro 

 Procedimento: cadeira com braço e fita métrica para delimitar o espaço ao sinal de 

“pronto, já”, move-se para a direita e faz a volta no cone que está posicionado neste 

sentido, retornando para a cadeira e senta-se, levantando levemente os pés. Em 

seguida imediatamente, o participante se levanta e move-se para a esquerda e faz a 

volta no segundo cone posicionado neste sentido, retornando para a cadeira e 

sentando-se novamente. Isto completou um circuito que será cronometrado com duas 

repetições, conta –se o melhor tempo que seria o (menor) .  

 

Teste de Força -     

Instrumento: Cadeira sem braço e cronometro  

Procedimento: sentar e levantar de uma cadeira sem apoio, com os braços juntos ao 

tórax, medindo-se a quantidade de repetições possíveis em 30 segundos, conta-se o 

maior número de repetições por tempo de 3 repetições.  

 

Teste de Flexibilidade -   

Instrumentos: fita adesiva e régua de metal maior de 63 cm 



 

 

Procedimento: com as mãos uma sobre a outra, o participante vagarosamente desliza 

as mãos sobre a fita métrica tão distante quanto pode, permanecendo na posição final 

no mínimo por 2 segundos. São oferecidas duas tentativas de prática, seguidas de 

duas tentativas de teste. O resultado final é dado pela melhor das duas tentativas 

anotadas. 

 

 Teste de Coordenação Motora – 

 Procedimento: em uma quadra de Polo esportiva o participante andara sobre algumas 

linhas de marcações em um tempo de 30 a 40 segundos o participante será avaliado 

se completou o determinado percurso no menos tempo e sem deslize de rota. 

 

Teste de Resistência Aeróbica – o participante será orientado a caminhar por 5 

voltas em uma quadra de futsal e será anotado o tempo gasto para a realização dessa 

atividade, posteriormente transformado para segundos.     

 

Após a coleta de dados, os resultados serão comparados com os valores 

normativos da Bateria AAHPERD. 

 

5. RESULTADOS  

5.1 ESPERADOS E APLICABILIDADE DA PESQUISA 

Através dos resultados desses testes podemos avaliar a aptidão funcional dos 

idosos para prescrever atividades e planejar programas de intervenções para a 

minimizar fatores de risco relacionados com a incapacidade funcional (GOBBI et al., 

2007), pois esperamos que idosos submetidos ao programa de exercícios obtenham 

resultados superiores de aptidão funcional comparado aos idosos sedentários. Dessa 

forma, também poderemos divulgar os resultados com o objetivo de estimular os 

idosos sedentários a se engajarem em programas de exercício. 
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6.1 CRONOGRAMA 

 

 

Atividades 

Mês 

01 02 03 04 05 06 

Submissão ao Comitê de 

Ética 

X      

Revisão de Leitura X X X    

Trabalho de Campo   X X   

Escrevendo o Trabalho 

Final 

    X X 

Desenvolvendo Artigo (s)     X X 

Apresentação do 

Trabalho em 

seminários/congressos/... 

     X 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


