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Resumo 
 

A dissertação denominada “Nível de Atividade Física por Acelerometria, Mobilidade 

Ativa e Estilos de Vida em Idosos” insere-se no âmbito do Mestrado em Atividade Física 

e Saúde, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja. A dissertação 
decorreu entre setembro de 2021 e novembro de 2022.  

O envelhecimento está associado a inúmeras mudanças que afetam, direta e 

indiretamente, a saúde e a longevidade. O processo de envelhecimento provoca 
mudanças fisiológicas que se manifestam pela diminuição progressiva da mobilidade e 

condição física idoso. A prática regular de atividade física apresenta uma relação 

positiva com a saúde proporcionando benefícios mentais, físicos e sociais nos 

indivíduos. Assim o aumento dos níveis de atividade física é uma estratégia de 

promoção de um envelhecimento ativo e saudável. Desta forma, a diminuição 

dos níveis de comportamento sedentário permite uma melhora da aptidão física.  

O trabalho foi levado a cabo no âmbito do projeto “FitOld - Intervenções nos modos 
de mobilidade de pessoas idosas para a promoção da sua atividade física e aptidão 

física”, em parceria com o Programa de Atividade Física Sénior inserido na Universidade 

Sénior de Grândola e no Programa Viver Solidário do Município de Grândola. O objetivo 

geral do trabalho de investigação foi caracterizar o nível de Atividade Física e da Aptidão 
Física, compreender os fatores associados aos modos de mobilidade ativa (caminhar) 

e implementar uma estratégia de promoção para a adoção de estilos de vida ativos e 

saudáveis na população idosa. De acordo com o objetivo geral e as evidências 
científicas, definiram-se como objetivos específicos caraterizar e promover a AF, modos 

de mobilidade e saúde em pessoas com 65 ou mais anos; caraterizar a prevalência de 

AF em pessoas com mais de 65 anos com recurso a acelerómetros; caraterizar o nível 
de atividade física, medido de forma objetiva, comportamento sedentário e aptidão física 
de idosos com mais de 60 anos.  

O estudo envolveu idosos com idade igual ou superior a 65 anos, características 
gerais da amostra .., em função dos objetivos específicos de estudo, foram adotadas 

metodologias longitudinais e transversais e selecionados os instrumentos válidos e 
adequados à população em estudo. 

Os resultados demonstraram que.... (só se escreve no final). 

Conclusão geral (só se escreve no final). 
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Abstract 
The dissertation entitled “Level of Physical Activity by Accelerometry, Active 

Mobility and Lifestyles in the Elderly” is part of the Master's Degree in Physical Activity 

and Health, of the Higher School of Education of the Polytechnic Institute of Beja. The 
dissertation took place between September 2021 and November 2022. 

Aging is associated with numerous changes that directly and indirectly affect 

health and longevity. The aging process causes physiological changes that are 

manifested by the progressive decrease in mobility and physical condition of the elderly. 
The regular practice of physical activity has a positive relationship with health, providing 

mental, physical and social benefits to individuals. Thus, increasing levels of physical 

activity is a strategy to promote active and healthy aging. In this way, the decrease in the 
levels of sedentary behavior allows an improvement in physical fitness. 

The work was carried out within the scope of the project “FitOld - Interventions in the 

modes of mobility of elderly people to promote their physical activity and physical fitness”, 

in partnership with the Senior Physical Activity Program inserted at the Senior University 

of Grândola and at the Living Solidarity Program of the Municipality of Grândola. The 
general objective of the research work was to characterize the level of Physical Activity 

and Physical Fitness, understand the factors associated with modes of active mobility 

(walking) and implement a promotion strategy for the adoption of active and healthy 
lifestyles in the elderly population. According to the general objective and scientific 

evidence, specific objectives were defined to characterize and promote PA, modes of 

mobility and health in people aged 65 or over; to characterize the prevalence of PA in 
people aged over 65 using accelerometers; to characterize the level of physical activity, 

objectively measured, sedentary behavior and physical fitness of elderly people over 60 
years old. 

O estudo envolveu idosos com idade igual ou superior a 65 anos, características 

gerais da amostra .., em função dos objetivos específicos de estudo, foram adotadas 

metodologias longitudinais e transversais e selecionados os instrumentos válidos e 
adequados à população em estudo. 

Os resultados demonstraram que.... (só se escreve no final). 

Conclusão geral (só se escreve no final). 

 

Keywords: Accelerometry, Elderly, Health, Physical Activity, Quality of Life, Functional 
Mobility 
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Capítulo I- Introdução 
 

 

O presente trabalho denominado “Nível de Atividade Física por Acelerometria, 

Mobilidade Ativa e Estilos de Vida em Idosos” insere-se no âmbito do Mestrado em 

Atividade Física e Saúde, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 
Beja. A dissertação decorreu entre setembro de 2021 e novembro de 2022.  

São evidentes os efeitos positivos da prática de atividade física (AF) na melhoria e 
manutenção da saúde e aptidão física, que contribuem para a manutenção e melhoraria 

da funcionalidade e autonomia e para a diminuição da mortalidade da população idosa. 

Este trabalho procura examinar os níveis de atividade física e aptidão física em idosos 

com idade igual ou superior a 65 anos, com recurso a acelerómetros. 

O trabalho de investigação foi realizado no âmbito do projeto “FitOld - Intervenções 
nos modos de mobilidade de pessoas idosas para a promoção da sua atividade física e 

aptidão física”, em parceria com o Programa de Atividade Física Sénior inserido na 

Universidade Sénior de Grândola e no Programa Viver Solidário do Município de 
Grândola. O objetivo geral do trabalho de investigação foi caracterizar o nível de 

Atividade Física e da Aptidão Física, compreender os fatores associados aos modos de 

mobilidade ativa (caminhar) e implementar uma estratégia de promoção para a adoção 
de estilos de vida ativos e saudáveis na população idosa. De acordo com o objetivo 

geral e as evidências científicas, definiram-se como objetivos específicos caraterizar e 

promover a AF, modos de mobilidade e saúde em pessoas com 65 ou mais anos; 

caraterizar a prevalência de AF em pessoas com mais de 65 anos com recurso a 
acelerómetros; caraterizar o nível de atividade física, medido de forma objetiva, 
comportamento sedentário e aptidão física de idosos com mais de 60 anos. 

O documento encontra-se dividido em seis capítulos, introdução, enquadramento 

teórico, metodologia de investigação, apresentação dos estudos, discussão geral e 

conclusões. Na introdução encontra-se a definição do problema e objetivos do estudo 
bem como a organização do documento. No enquadramento teórico realiza-se a 

aproximação concetual das temáticas sobre a AF, aptidão física, mobilidade ativa e 

estratégias de promoção para a adoção de estilos de vida ativos e saudáveis na 

população idosa. Este enquadramento teórico foi desenvolvido no sentido de enquadrar 
a investigação e auxiliar a definição das variáveis em estudo. Neste capítulo encontram-

se informações teóricas pertinentes que poderão não estar incluídas nos estudos 

realizados. Na metodologia de investigação expõe-se o desenho e procedimentos da 
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investigação, é apresentada uma breve descrição do contexto em que se realiza o 

estudo, a descrição da população envolvida, os instrumentos utilizados e os processos 
associados à análise dos dados. No quinto capítulo incluem-se os estudos realizados, 

organizados em Resumo, Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão. Para 

auxiliar a leitura, elaborou-se uma bibliografia geral englobando todos os autores que 
foram mencionados ao longo do documento. Para concluir, no último capítulo encontra-

se a discussão geral do trabalho, as propostas para futuras investigações, as limitações 

e as conclusões do estudo.  

 

1. Definição do problema e Objetivos  
1.1.  Problemática 
 

O envelhecimento está associado a inúmeras mudanças que afetam, direta 

e indiretamente, a saúde e a longevidade. O processo de envelhecimento 

provoca mudanças fisiológicas que se manifestam pela diminuição progressiva 

de massa muscular esquelética, massa muscular, mobilidade e capacidade 

funcional do idoso. Estas mudanças fisiológicas resultam num aumento 

exponencial de probabilidade de incapacidade física, lesões, fragilidade, 

hospitalização e até mortalidade (Dalle et al., 2017). 

A mobilidade e os modos de transporte mais sustentáveis têm vantagens para os 

idosos, incluindo o acesso às pessoas e locais desejados, benefícios psicológicos como 

sentir-se independente, benefícios físicos como impactos diretos na força muscular e 

óssea, melhorias cardiovasculares e saúde geral, interação social e envolvimento na 
comunidade (Freitas et al., 2017). 

Por um lado, a mobilidade ativa e sustentável está associada diretamente a 

melhorias na saúde dos idosos (Marcos-Pardo et al., 2019). Por outro lado, tem 

alguns benefícios na escala das cidades e dos países, reduzindo a poluição atmosférica, 

aumentando a eficiência na população idosa, políticas abrangentes para as zonas 

urbanas e bairros assentas na mobilidade sustentável e considerando todos os grupos 

da população. 
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Embora a limitação da mobilidade seja comum em pessoas idosas, há falta de 

planos e estudos em programas de intervenção, bem como estudos académicos 
dirigidos a esta faixa etária.  

 

1.2.  Objetivo Geral 
 

O presente estudo tem como objetivo geral caraterizar os níveis de Atividade Física 
e Aptidão Física; compreender os fatores associados aos modos de mobilidade ativa 

(caminhar) em idosos e ajudar a implementar uma estratégia de promoção para a 

adoção de estilos de vida ativos e saudáveis na população idosa. 

De acordo com o objetivo geral e as evidências científicas, procedeu-se à 
elaboração dos objetivos específicos que orientaram a elaboração do trabalho e que se 

apresentam de seguida. 

 

1.2.1. Objetivos Específicos 
 

Estudo 1 - FITOLD* - Intervenções nos modos de mobilidade de pessoas 
idosas para a promoção da sua atividade física e aptidão física 

Abstract publicado: Atividade Física e Desporto: Experiências, Desafios e 

Perspetivas. Livro de Resumos do 9º Congresso Internacional de Atividade Física e 

Saúde. 

ISBN: 978-989-8008-80-0 

http://Experiencias_Desafios_Perspetivas_LivrodeResumos_9CIAFD  

O projeto FITOLD* tem como objetivo caraterizar e promover a AF, modos de 

mobilidade e saúde em pessoas com 65 ou mais anos e melhorar os níveis de saúde 

dos idosos através de intervenções nos modos de mobilidade. 

 

Estudo 2 - FITOLD* - Promoção da Atividade Física e Aptidão Física através da 
Intervenção nos Modos de Mobilidade em Idosos 

Abstract publicado: Atividade Física e Desporto: Experiências, Desafios e 

Perspetivas. Livro de Resumos do 9º Congresso Internacional de Atividade Física e 

Saúde. 

file:///C:/Users/maria/Downloads/Experiencias_Desafios_Perspetivas_Livro%20de%20Resumos_9CIAFD_PDFA.pdf
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ISBN: 978-989-8008-80-0 

http://Experiencias_Desafios_Perspetivas_LivrodeResumos_9CIAFD  

O objetivo do estudo 2 é caraterizar a prevalência de AF em pessoas com 65 anos 

ou mais com recurso a acelerómetros.  

 

Estudo 3 – FITOLD*-  

O objetivo do estudo 3 é caraterizar o nível de atividade física, medido de forma 

objetiva, comportamento sedentário e aptidão física de idosos com mais de 60 anos  

 

1.3.  Metodologia 
 

Com o objetivo de caraterizar os níveis de AF e Aptidão Física; compreender os 

fatores associados aos modos de mobilidade ativa (caminhar) em idosos e ajudar a 

implementar uma estratégia de promoção para a adoção de estilos de vida ativos e 

saudáveis na população idosa a viver na comunidade foram avaliados idosos do 
Programa de Atividade Física Sénior inseridos na Universidade Sénior de Grândola e 

no Programa Viver Solidário do Município de Grândola. A investigação baseou-se na 

aplicação de um conjunto de instrumentos, tendo sido previamente garantida a 

confidencialidade da informação solicitada. A aplicação dos instrumentos decorreu entre 
novembro de 2021 e maio de 2022 e foram avaliados um total de 98 idosos.   

 

1.3.1 Amostra 
 

O estudo envolveu adultos com idade igual ou superior a 65 anos, autónomos, a 

viver na comunidade e residentes no baixo Alentejo (82,7% residentes em Grândola), 
participantes no programa de AF promovidos pelos municípios. A amostra utilizada foi 

de 58 participantes com idade média de 74,35,9 anos (16 homens, 42 mulheres).  

 

 

 

file:///C:/Users/maria/Downloads/Experiencias_Desafios_Perspetivas_Livro%20de%20Resumos_9CIAFD_PDFA.pdf
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1.3.2 Critérios de Inclusão e Exclusão Utilizados 
 

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção da amostra são: ter 65 anos ou 

mais; ter uma situação de saúde controlada/estável; compreender e realizar as 
instruções dadas pelo investigador relativas ao questionário, ao teste dos 2 minutos e 

utilização dos acelerómetros; conseguir andar sem o apoio de moleta(s) ou andarilhos. 

Os critérios de exclusão utilizados para a seleção da amostra são: não ter uma 

situação de saúde estável/ controlada; envolvimento no programa de intervenção (de 
exercício físico, educação, fisioterapia); estado psicológico/ mental que não permite 

compreender as instruções e participar no estudo; limitações a nível visual e/ou auditivo; 

ser idoso com risco potencial de quedas (uma ou mais quedas no último ano); viver 
numa residência coletiva (ex.: lar); não cumprir os critérios de inclusão; rejeitar 

participar. 
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Capítulo II- Enquadramento teórico  

1. Envelhecimento  
A esperança média de vida tem vindo a aumentar, mas nem sempre se 

manifesta numa vida saudável e independente. O envelhecimento está 

associado à diminuição da capacidade aeróbica, função cardíaca e sensibilidade 

à insulina (Carvalho J, 2014).  

A população mundial tem sofrido um considerável envelhecimento desde 

os meados do séc. XX. De acordo com o Departamento de Informação ao 

Público das Nações Unidas, até ao ano de 2050, prevê-se que a população 

mundial com mais de 65 anos atinja os 1 500 milhões, o que simboliza que 1 em 

cada 6 pessoas no mundo terá mais de 65 anos (United Nations. Department of 

Economic and Social Affairs Population Division., 2019). O aumento do número 

de idosos também é justificado pelo aumento exponencial da esperança média 

de vida, principalmente em países desenvolvidos (Thiel et al., 2017). 

O envelhecimento é um processo natural que está associado a um 

processo inerente e decadente de diversos mecanismos, principalmente, 

autofagia, função mitocondrial e celular, cuja aceleração e o resultado está 

intimamente relacionado com o aparecimento de múltiplas doenças, levando a 

ocorrência de debilidades físicas e cognitivas (Ferrucci et al., 2020).  Desta 

forma, este processo natural está também associado a repercussões a nível 

emocional, em detrimento de satisfação e bem-estar emocional, com o avançar 

da idade. Estudos demonstram também que as alterações provocadas pelo 

envelhecimento, estão também associadas aos hábitos de vida e ambiente 

envolvente (Etxeberria et al., 2018). 

O envelhecimento deve ser considerado como um processo que pode 

evoluir segundo velocidade distintas, podendo resultar num envelhecimento 

mais saudável e tardio, ou num envelhecimento prematuro e menos saudável. 

Um dos principais fatores que influencia esta velocidade de envelhecimento e 

consequências do mesmo, é a atividade física. Os baixos níveis de atividade 

física estão relacionados com o aparecimento de sarcopenia, síndromes 
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metabólicos, doenças ósseas, depressão, cancros e outras doenças crónicas 

(Marcos-Pardo et al., 2021). Um aumento dos níveis de atividade física regular 

melhora a saúde dos idosos, reduzindo o risco de desenvolver doenças 

cardiovasculares e metabólicas, défices cognitivos e osteoporose (Izquierdo, 

2019).  

 

1.1. Envelhecimento Saudável 
Existem poucas evidências de que as pessoas idosas de hoje tenham uma 

melhor saúde do que as gerações anteriores. Para além disso, a saúde nos 

idosos não é igual entre populações e dentro de populações. A longevidade 

depende de um envelhecimento saudável (WHO, 2015).  

O envelhecimento saudável é um processo contínuo de otimização da 

capacidade funcional e de oportunidades para manter e melhorar a saúde física 

e mental, promovendo independência e qualidade de vida ao longo da vida 

(WHO, 2015). 

Pessoas que vivem anos de vida adicionais com uma boa saúde e que 

continuam ativas e participativas, e sendo parte integrante das famílias e 

comunidades, fortalecerão sociedades. Por outro lado, caso os anos adicionais 

sejam dominados por uma saúde debilitada, isolamento social ou dependência 

de cuidados, as implicações para as pessoas idosas e para a sociedade são 

negativas (WHO, 2019). 

O envelhecimento saudável engloba todo o curso de vida e é relevante para 

todos, e não só para aqueles que não apresentam doenças. A capacidade 

intrínseca é determinada por vários fatores, incluindo mudanças fisiológicas e 

psicológicas subjacentes. A saúde é influenciada pelos ambientes nos quais os 

indivíduos viveram ao longo da sua vida. Assim, o envelhecimento saudável está 

associado ao contexto social e económico que cada indivíduo experiencia 

(WHO, 2015). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem linhas de ação chave 

para a promoção de um envelhecimento saudável (WHO, 2015). As linhas de 

ação para a promoção do envelhecimento saudável são: 
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 Promover políticas públicas e alianças para o envelhecimento 

saudável; 

 Apoiar o desenvolvimento de ambientes amigáveis, adaptados a 

pessoas idosas; 

 Alinhar os sistemas de saúde para que atendam às necessidades 

específicas das pessoas idosas; 

 Desenvolver sistemas sustentáveis e equitativos de prestação de 

cuidados a longo prazo; 

 Melhorar a mensuração, monotorização e pesquisa sobre o 

envelhecimento. 

O plano de estratégia nacional para o envelhecimento ativo e saudável 

demonstra que deve ser (SNS, 2016): 

 Promovida a literacia em saúde, práticas de estilos de vida saudável, 

e o autocuidado;  

 Criados programas de vigilância de saúde das pessoas idosas, ações 

de promoção de saúde e prevenção de doenças;   

 Estimulada a monitorização e eventual prescrição na prevenção e 

controlo das alterações de comportamento, nomeadamente nas 

áreas da atividade física, alimentar e da interação social. 

Desta forma, participar em programas de exercícios para melhorar ou 

manter a aptidão física relacionada com a saúde (aptidão cardiorrespiratória, 

força, resistência muscular, flexibilidade, equilíbrio, coordenação e composição 

corporal), funcionalidade, autonomia e função cognitiva é essencial como 

estratégia para a promoção de um envelhecimento ativo (Izquierdo, 2019). 

 

1.2. Mudanças Fisiológicas no envelhecimento 
O envelhecimento está associado a inúmeras mudanças que afetam, 

direta e indiretamente, a saúde e a longevidade. O processo de envelhecimento 

provoca mudanças fisiológicas que se manifestam pela diminuição progressiva 
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de massa muscular esquelética, massa muscular e capacidade funcional do 

idoso. Estas mudanças fisiológicas resultam num aumento exponencial de 

probabilidade de incapacidade física, lesões, fragilidade, hospitalização e até 

mortalidade (Dalle et al., 2017). 

Os idosos sofrem também mudanças cognitivas. No processo de 

envelhecimento ocorre uma diminuição da velocidade de processamento 

cognitivo geralmente relacionado com as mudanças na massa branca do cérebro 

que se manifestam com o avançar da idade. Este envelhecimento cognitivo é 

também influenciado por diversos fatores (género, escolaridade, estilo de vida, 

entre outros) (Rut et al., 2018). 

Tabela 1- Alterações no envelhecimento (ACSM, 2018c) 

Mobilidade e Postura Comunicação e Cognição 

Perda de densidade óssea e diminuição da 
resistência do tecido ósseo 

Redução da velocidade de processamento de 
informações 

Alterações da postura corporal: diminuição do 
equilíbrio, aumento do risco de queda 

Dificuldade em manipular informações 
simultâneas e mudar o foco 
atencional (dificuldades acrescidas em 
executar tarefas que exijam 
concentração) 

Diminuição amplitude de movimentos Diminuição da memória a curto prazo 
(dificuldades em selecionar e reter nova 
informação) 

Perda de fibras musculares Conservação da memória a longo prazo 

Diminuição da resistência muscular 
(diminuição da resistência a atividade) 

Dificuldade na aquisição de novos 
conhecimentos 

Diminuição da massa muscular Diminuição da velocidade de execução e de 
reação (lentidão nos movimentos motores 
globais – maior tempo de reação) 

Menor velocidade na realização de 
movimentos e menos eficazes em 
termos de força produzida (dificuldades na 
marcha) 

 

Redução do débito cardíaco  

Diminuição da tolerância ao exercício  

 

2. Atividade física nos idosos 
A atividade física é definida como qualquer movimento associado à contração 

muscular que faz aumentar o dispêndio energético acima dos níveis de repouso 

(Caspersen et al., 1985). 
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Nos idosos, a atividade física proporciona benefícios para a saúde na 

diminuição da mortalidade devido à diminuição da incidência das doenças 

cardiovasculares, hipertensão, cancros e diabetes tipo2. Os benefícios da 

atividade física manifestam-se também na saúde mental (redução dos sintomas 

de ansiedade e depressão), saúde cognitiva e na qualidade do sono. A atividade 

física ajuda a prevenir quedas e lesões, e o declínio da saúde óssea e da 

capacidade funcional (OMS, 2020). 

Segundo a OMS (2020) as recomendações para a prática de atividade física 

nos idosos são: 

 Realizar pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de 

moderada intensidade, ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade 

física aeróbica de vigorosa intensidade, ou uma combinação equivalente 

de atividades físicas de moderada e vigorosa intensidade ao longo de 

cada semana para promover benefícios para a saúde; 

 Realizar atividade de fortalecimento muscular de moderada ou vigorosa 
intensidade que envolvam os principais grupos musculares com uma 

frequência de pelo menos dois dias por semana, para promover 

benefícios para a saúde; 

 Realizar atividades físicas multicomponentes que melhorem o equilíbrio 

funcional e treino de fortalecimento muscular com intensidade moderada 

a vigorosa, com uma frequência de pelo menos três dias por semana, de 

forma a aumentar a capacidade funcional e prevenir quedas; 

 Reduzir o tempo de comportamentos sedentários. 

Segundo as diretrizes canadenses de “24h Movement Guidelines” para 

adultos com mais de 65 anos é necessário substituir o comportamento 

sedentário por atividade física, substituir a prática de atividade física leve por 

uma intensidade moderada a vigorosa e ter um sono de qualidade, e assim serão 

proporcionados maiores benefícios para a saúde. O cumprimento destas 

diretrizes permite ao idoso manutenção da força física e mental, manutenção da 

independência, manutenção da mobilidade e saúde óssea, melhorar o equilíbrio 

e reduzir o risco de doenças crónicas (CSEP, 2020). Relativamente ao tempo 

sedentário, este deve ser limitado a 8 horas diárias ou menos, incluindo não estar 
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mais do que 3 horas em ecrãs e interromper o tempo sentado. No que diz 

respeito à qualidade de sono, as diretrizes recomendam dormir 7 a 8 horas por 

noite com horários regularizados. Desta forma, realizar alguma atividade física é 

melhor que nenhuma uma vez que todo o movimento conta, mesmo que seja ao 

longo das atividades de vida diária (CSEP, 2020). 

 

2.1. Níveis de atividade física e a sua influência 
Evidências sugerem que a prevalência de várias doenças aumenta com o 

avançar da idade e está associada a níveis baixos de aptidão física, 

nomeadamente a resistência aeróbica, força muscular, equilíbrio, aumento de 

risco de queda e fraturas, e diminuição da qualidade de vida. Desta forma, o 

aumento dos níveis de atividade física tem sido proposto como estratégia para 

alcançar um envelhecimento ativo e saudável (Silva et al., 2019). 

Os níveis de atividade física são denominados através da quantidade de 

tempo que cada idoso realiza de atividade física, conforte as recomendações da 

OMS (2020). Indivíduos que não atingem as recomendações de atividade física 

moderada a vigorosa são considerados fisicamente inativos (Biddle et al., 2014).  

De acordo com o estudo efetuado por Baptista et al., (2012), verifica-se 

que os idosos apresentam elevadas taxas de sedentarismo, em particular, do 

sexo masculino. Apesar dos idosos do sexo masculino apresentarem maiores 

níveis de sedentarismo, também estes apresentam maiores níveis de atividade 

física moderada a vigorosa, quando comparados com os idosos do sexo 

feminino. 

Estudos demonstram que idosos que cumprem as recomendações 

apresentam maior resistência muscular, coordenação motora e independência 

nas atividades de vida diária (Park et al., 2016). Apesar da medição da atividade 

física ser, maioritariamente, feita através do IPAQ, este apresenta uma margem 

de erro elevada (Baptista et al., 2012). 

Tabela 2- Níveis de Atividade Física 

Nível de Atividade Física Equivalente Metabólico 
Sedentário ≤1,5 MET’S 
Leve 1,5 - 3 MET’S 
Moderada 3- 5,9 MET’S 
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Vigorosa ≥6 MET’S 
 

A acelerometria é um método preciso para avaliar a duração, frequência 

e a intensidade da atividade física (Silva et al., 2019). Os acelerómetros são 

pequenos aparelhos que medem a aceleração dos movimentos do quotidiano, 

convertendo num valor de contagem de movimento(Baptista et al., 2012). A 

utilização de acelerómetros permite verificar que idosos fisicamente ativos 

apresentam uma resistência aeróbica e força de preensão manual maiores 

quando comparados aos idosos fisicamente inativos (Corcoran et al., 2016). 

Apesar da atividade física moderada a vigora apresentar melhorias mais 

significativas na aptidão física em idosos, a atividade física leve também 

apresentar melhorias nesta componente (Yasunaga et al., 2017).  

Outro fator que permite melhores resultados de aptidão física é a 

diminuição dos níveis de comportamento sedentário. O comportamento 

sedentário é caraterizado por um gasto energético inferior ou igual a 1,5 MET’s. 

Assim, idosos que demonstram ficar sentados por mais do que 4 horas por dia 

aumentam o risco de perda de força, flexibilidade, resistência aeróbica, 

equilíbrio, agilidade e velocidade de caminhada (Tremblay et al., 2017). 

2.2. Domínios da Atividade Física 
Para além das dimensões da AF, os domínios em que a atividade física 

ocorre são centrais para a compreensão da mudança de comportamento com 

foco no objetivo pretendido. Os domínios da atividade física são: ocupacional, 

doméstico, transporte e tempo de lazer. Uma diminuição da atividade física num 

dos domínios pode ser compensado através do aumento da atividade físico 

noutro domínio (Strath et al., 2013).  

Tabela 3- Domínios da Atividade Física 

Domínio Definição através de Exemplos 
 

Ocupacional 
Relacionados com o trabalho: trabalhos 
manuais, caminhadas, 
transportar ou levantar objetos 

Doméstico Trabalhos domésticos: jardinagem, cuidar de 
familiares, tarefas domésticas, autocuidado, 
compras 

Transporte Tarefas com impliquem a deslocação até um 
determinado sítio: caminhar, andar de 
bicicleta, 
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subir/descer escadas para transporte público, 
andar de transporte 
 

Tempo de Lazer Atividades recreativas: desportos, 
hobbies, exercícios, voluntariado 

 

2.3. Barreiras à prática da atividade física em idosos 
As barreiras à prática de atividade física por parte dos idosos dividem-se 

em várias categorias: fatores intrapessoais; fatores interpessoais; fatores 

ambientais (Yarmohammadi et al., 2019).  

No que diz respeito aos fatores intrapessoais, os problemas físicos, como 

dificuldade em andar, problemas de saúde física, fraqueza física, problemas 

respiratórios e falta de energia, foram mencionados como principais barreiras 

para a prática da atividade física (Simmonds et al., 2016). A barreira interpessoal 

com maior relevância para a AF é o facto de o indivíduo participante não ter 

companhia para a prática (Khalili et al., 2015). Relativamente ao ambiente, as 

barreiras com maior impacto forma as barreiras físicas para caminhar, que 

incluíam problemas relacionados com a segurança, má localização, estradas 

inseguras, entre outos (Chen et al., 2015).  

 

Tabela 4- Barreiras à prática de atividade física por categoria(Yarmohammadi et al., 2019) 

Categoria Barreira 
Intrapessoal Problemas de Saúde 

Limite de Tempo 
Medo de Cair 
Fadiga 
Falta de Interesse 
Falta de motivação 
Dor 
Preguiça 
Custos Financeiros 
Idade 
Tarefas domésticas 
Condição Física 
Falta de autodisciplina 
Baixa Literacia 

Interpessoal Falta de companhia 
Responsabilidades familiares 
Informação Inadequada 
Pressão social  

Ambiente Barreiras físicas para caminhar  
Temperatura, estação e clima 
Falta de instalações desportivas 
Horário inadequado das instalações 
desportivas 
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Falta de segurança pessoal 
Elevada distância até às instalações 
desportivas 

 

2.4. Consequências da Inatividade Física em Idosos 
Evidências sugerem que os declínios relacionados à idade no que diz 

respeito à capacidade funcional, qualidade de vida, incapacidade, morbidade e 

mortalidade pode ser compensado ou retardado pela adoção de estilos de vida 

mais ativos fisicamente (Cunningham et al., 2020). 

A inatividade é o quarto fator de risco para a principal causa de diabetes, 

obesidade, doenças cardíacas e cancros. Estilos de vida fisicamente inativos 

implicam um custo aproximado de 54 biliões de euros em cuidados de saúde 

anualmente para o país (Ding et al., 2016).  Os idosos correm um risco elevado 

ao adotarem estilos de vida inativos, ao invés de estilos de vida ativos e 

saudáveis. A adoção de um estilo de vida ativo melhora a execução das 

atividades de vida diária e o retardar de aparecimento de doenças e 

incapacidade física. 

Estudos demonstram que a inatividade física é um fator de risco para 

doenças neurodegenerativas como a demência. Desta forma, a prática de 

atividade física promove um melhor desempenho cognitivo e o retardar de 

aparecimento de demências e doenças neurodegenerativas (Brasure et al., 

2018).  

A inatividade física e o comportamento sedentário contribuem para baixos 

níveis de gasto energético e estão associados a muitos efeitos prejudiciais, 

incluindo perda da aptidão aeróbica, o declínio musculoesquelético e cognitivo 

(Bowden Davies et al., 2019).  

2.5. Métodos de medição da Atividade Física 
Para a medição da atividade física existem dois tipos de métodos de 

avaliação: métodos subjetivos e métodos objetivos. Os métodos subjetivos 

dependem do indivíduo para registar as atividades realizadas. Os métodos 

objetivos incluem monitorização direta a partir de acelerómetros, frequência 

cardíaca, pedómetros, entre outos medidores de gasto energético (Strath et al., 
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2013). Os diferentes métodos de medição de atividade física encontram-se 

expressos na Error! Reference source not found., em anexo. 

3. Exercício Físico em Idosos  
O processo de envelhecimento provoca mudanças físicas e psicológicas que 

podem ser retardadas através da prática regular de atividade física e exercício 

físico (Parnicka, 2018). O exercício físico apresenta benefícios terapêuticos e 

não farmacológicos no envelhecimento, evitando o declínio físico e cognitivo, 

bem como a manutenção ou melhoria da saúde e qualidade de vida do idoso 

(Bull et al., 2020). 

 

3.1. Benefícios do Exercício Físico 
Os benefícios da prática regular de exercício físico em idosos são: 

manutenção da eficácia dos sistemas fisiológicos ao longo do tempo 

(circulatório, respiratório, motor, digestivo, nervoso e outros sistemas); 

manutenção da funcionalidade física, permitindo que o idosos execute as 

atividades básicas do quotidiano; socialização como combate à solidão; 

manutenção do sentido de orientação espacial e temporal, equilíbrio e 

coordenação; controlo do peso como prevenção de obesidade; redução dos 

estados de diabetes, hipertensão e osteoporose; manutenção do sistema 

imunológico (Parnicka, 2018; Piercy et al., 2018). 

Segundo a ACSM (2018), a prática regular de exercício físico no idoso 

promove benefícios a nível da saúde, através da prevenção da mortalidade 

prematura, da ocorrência de acidentes vasculares cerebrais e da obesidade, 

promovem ainda o controlo da hipertensão, depressão, quedas, saúde funcional 

e função cognitiva.  

Estudos recentes demonstram os efeitos benéficos que a prática de exercício 

provoca nos idosos, como a saúde em geral, função cognitiva, níveis de 

depressão, prevenção de quedas e osteoporose (Pinheiro et al., 2020) . 
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3.2. Recomendações de Exercício Físico para idosos 
Ao longo de uma sessão de treino exercícios de resistência 

cardiorrespiratória, força e flexibilidade. Deverá ainda realizar exercícios de 

equilíbrio. Cada sessão é composta por 3 fases: aquecimento, fase fundamental, 

retorno à calma. O aquecimento é composto por 5 a 10 minutos de exercícios 

cardiorrespiratórios e fortalecimento muscular de intensidade leve a moderada. 

A fase fundamental é composta por exercícios de resistência muscular, neuro 

motores e aeróbicos com a duração de 20 a 60 minutos. O retorno à calma tem 

características semelhantes às do aquecimento. Os exercícios de alongamento 

devem ser integrados na fase de aquecimento e retorno à calma até perfazer um 

total de 10 minutos. 

Tabela 5- Prescrição de Exercício Físico em idosos (ACSM, 2018b) 

 Aeróbica Força Flexibilidade 
Frequência Pelo menos 5 vezes 

por semana de 
intensidade 
moderada; pelo 
menos 3 dias por 
semana de 
intensidade vigorosa; 
3 a 5 dias de uma 
combinação entre 
intensidade 
moderada e vigorosa 

Pelo menos 2 vezes 
por semana 

Pelo menos 2 vezes 
por semana 

Intensidade Numa escala de 0 a 
10 de exercício físico, 
5 a 6 moderada 
intensidade e 7 a 8 
intensidade vigorosa 

Para iniciantes 
intensidade leve 
(40%-50% de 1 RM); 
progredir de 
intensidade 
moderada para 
vigorosa (60%-80% 
de 1 RM) 

Alongar até sentir 
ligeiro desconforto 

Tempo/ Duração 30 a 60 minutos por 
dia de intensidade 
moderada; 20 a 30 
minutos por dias de 
intensidade vigorosa; 
ou uma combinação 
entre intensidade 
moderada e vigorosa 
que acumule pelo 
menos 10 minutos 
cada 

8 a 10 exercícios que 
envolvam os grandes 
grupos musculares; 1 
a 3 séries de 8 a 10 
repetições cada 

Manter o 
alongamento durante 
30 a 60 segundos. 
 

Tipo  Qualquer modalidade 
que não provoque 
stress ortopédico 

Programa de treino 
de musculação que 
solicite os grandes 
grupos musculares 

Qualquer atividade 
que recorra à 
flexibilidade ou que 
recorra a movimentos 
lentos que terminem 
com alongamentos 
estáticos para cada 
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grupo muscular; 
exercícios de 
alongamentos 
dinâmicos 

 

3.2.1. Recomendações para a prática de treino aeróbico 
As recomendações para a prática de treino aeróbico são(Marcos-Pardo et 

al., 2021):  

 Acumular 150 a 300 minutos por semana de atividade física 

moderada ou 75 a 150 minutos por semana de atividade física 

vigorosa, ou uma combinação equivalente; 

 Atividades que envolvam grandes grupos musculares por um 

período de tempo prolongado; 

 Aumento da frequência cardíaca máxima par 64-76%, ou 5-6 

pontos na escala de perceção subjetiva de esforço. 

 Realizar uma progressão no tempo de sessão e frequência 
semanal. Iniciados devem começar com um trabalho aeróbico de 

15-20 minutos por sessão com uma frequência de 3 dias por 

semana. 

3.2.2. Recomendações para a prática de treino de equilíbrio e coordenação 
As recomendações para a prática de treino de equilíbrio e coordenação são 

(Marcos-Pardo et al., 2021): 

 Realizar pelo menos 2-3 dias por semana de atividades para o 
trabalho de equilíbrio e coordenação; 

 As sessões devem ter uma duração de 20-30 minutos; 

 Realizar uma progressão gradual aumentando e variando a base de 
apoio, superfície de apoio, o tipo de estímulo ou informação através 

do qual desenvolver um trabalho de equilíbrio. 

 Progressão de exercício mais simples para mais complexo;  

 Realizar movimentos dinâmicos que trabalham deslocamentos no 

centro de gravidade; 

 Atividades que exercitam os músculos posturais; 

 O tipo de atividades recomendadas deve abranger atividades 

propriocetivas e multifacetadas. 
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3.2.3. Recomendações para a prática de treino de força e resistência 
muscular 
As recomendações para a prática de treino de força e resistência muscular 

são (Marcos-Pardo et al., 2021): 

 Realizar pelo menos 2-3 dias por semana, não consecutivos, em 

que os exercícios abrangem os grandes grupos musculares e 

exercícios poliarticulares, envolvidos nas atividades de vida diária;  

 Incluir 8-10 exercícios por sessão, 2-3 séries por exercício e 6 a 12 

repetições por série; 

 Fazer um descanso entre séries e exercícios entre 10 a 30 

segundos; 

 Os exercícios são realizados em intensidade moderada ou alta. A 

intensidade moderada corresponde a 60-75% do RM ou 5-6 pontos 

segundo a escala de perceção subjetiva de esforço. A intensidade 

vigorosa corresponde a 75-80% do RM ou 7-8 pontos segundo a 

escala de perceção subjetiva de esforço. 

 

3.2.4. Recomendações para a prática de treino de flexibilidade 
As recomendações para a prática de treino de flexibilidade são (Marcos-

Pardo et al., 2021): 

 Realizar exercícios de flexibilidade 2-3 dias por semana, 

recorrendo a exercícios estativos e dinâmicos; 

 Optar pelos principais grupos musculares realizando 2-4 séries de 
10 a 30 segundos por grupo muscular; 

 Realizar pausas de 15 segundos. 

3.2.5. Recomendações para a prática de treino de estimulação cognitiva e 
motivacional 

Para o treino de estimulação cognitiva e motivacional são propostas as 

estratégias de associações, sequências, atividades sensoriomotoras, 

repetições, representações e descrições corporais, combinações, 

habilidades de atenção e observação, linguagem e sons, perceção espaço-

tempo (Marcos-Pardo et al., 2021). 
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 Associações: Propor atividades e exercícios em que o idoso tem 

que associar um ou mais movimentos (com ou sem 

deslocamento) para um recurso concreto. O recurso pode ser 

uma palavra específica, um material, uma música, uma cor, um 

som, um cheiro ou qualquer sinal que possa ser usado. Antes 

da presença desse estímulo a pessoa deve responder com a 

atividade, movimento ou exercício solicitado, por exemplo, 

antes da palavra azul, faça um agachamento e antes da palavra 

vermelho dar um passo; 

 Sequências: Propor uma sequência, por exemplo, de 4 
movimentos utilizando um material; 

 Atividades sensoriomotoras: Realizar atividades de 

reconhecimento por meio dos sentidos; 

 Repetições: Repetir sequências de movimentos memorizados 

em sessões anteriores; 

 Representações e descrições do corpo: Reproduzir 

corporalmente uma história lida anteriormente; 

 Capacidade de atenção e observação: Repetir os movimentos 
feitas pelo par; 

 Atividades verbais, linguagem e sons: Num círculo, cada 

participante dirá uma palavra e um movimento associado, 

devem ser lembrados e repetidos por todos os membros do 

grupo; 

 Relaxamento e visualizações: O objetivo é criar consciência de 

diferentes partes do corpo e da parte inferior o tônus muscular 

do participante; 

 Perceção espaço temporal: Percorrendo um espaço proposto 

por um desenho, caminhe pela sala durante 1 minuto e tente 

parar quando o participante considerar que o minuto passou. 

Mova-se pela sala num ritmo específico proposto por palmas; 

 Cálculo e resolução de problemas: A execução de um exercício 

dependerá do resultado de um cálculo ou resultado de um 
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problema. Exemplo: Realizar tantas repetições de um exercício 

quanto o resultado é obtido a partir de um cálculo matemático. 

3.3. Programas de Exercício Multicomponentes em Idosos 
A combinação das habilidades físicas (força, resistência aeróbica, 

flexibilidade e equilíbrio) numa sessão é definido como treino multicomponente, 

provocando benefícios na capacidade funcional e na capacidade de realização 

das atividades de vida diária do idoso (Castillo Molina et al., 2017), incluindo a 

diminuição ou retardamento no declínio cognitivo, risco de queda (Mulasso et al., 

2015). 

O bem-estar psicológico é tão importante quanto o bem-estar físico, 

desempenhando um papel fundamental na saúde e qualidade de vida dos 

idosos. A integração de fatores multicomponentes de natureza social e física, em 

programas de exercícios físico, permite uma melhora no desenvolvimento da 

saúde global do idoso (Whitney et al., 2019). 

Os programas de exercício multicomponentes em idosos incluem exercícios 

de força, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade, equilíbrio, mobilidade, 

exercícios de tarefas de vida diárias e exercícios com estímulo cognitivo 

(cognição geral, linguagem, velocidade de processamento, memória, cognição 

espacial visual) (Borbón-Castro et al., 2020). 

Para além dos domínios já mencionados, os programas devem incluir a 

componentes da alimentação saudável. Embora esta não esteja, por vezes, 

incluída de forma direta nos programas de exercícios, devem ser dadas 

recomendações aos participantes sobre alimentação saudável (Ngandu et al., 

2015). Estudos demonstram que programas multifatoriais, que integram o 

exercício físico, o estímulo cognitivo e as recomendações alimentares, 

apresentam um efeito positivo na saúde e qualidade de vida dos idosos. Os 

benefícios associados apresentados nestes estudos foram a melhoria na 

condição física, capacidade funcional, desempenho nas atividades de vida 

diária, funcionamento cognitivo, redução do risco de quedas, prevenção de 

demência (Rosenberg et al., 2018) (Coley et al., 2019). 

Outro domínio importante e recomendado é a motivação (Marcos-Pardo et 

al., 2018). A motivação ajudar a prevenir, manter ou melhorar a saúde a nível 
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físico, mental, emocional e social na população idosa, permitindo um 

envelhecimento saudável (Marcos-Pardo et al., 2021). 

Tabela 6- Efeito de um Programa de Exercício Multicomponente na Saúde do Idoso 

Capacidade Efeito para a Saúde 
Resistência aeróbica Positivo 
Força Positivo 
Flexibilidade Positivo 
Coordenação Positivo 
Equilíbrio Positivo 
Cognição Positivo 
Motivação Positivo 

 

4. Componentes da Aptidão Física essenciais para a Saúde 
 

A aptidão física é definida como o conjunto de atributos que um indivíduo 

possui ou pode alcançar. É a capacidade de realizar tarefas diárias com vigor, 

atenção, sem fadiga e com energia para desfrutar de atividades de lazer 

(Caspersen et al., 1985). As componentes da aptidão física são dividas em dois 

grandes grupos, sendo um deles relacionado com a saúde e o outro direcionado 

para o perfil atlético. As componentes da aptidão física essenciais para a saúde 

são a composição corporal, a resistência cardiorrespiratória, a resistência 

muscular, a força muscular, e a flexibilidade (ACSM, 2018). 

A composição corporal permite detetar o excesso de gordura corporal e está 

diretamente relacionada com doenças crónicas como a hipertensão, diabetes e 

AVC. Nos idosos, a medição da composição corporal pode ser utilizada como 

monitorização de mudanças na massa corporal magra (ACSM, 2018).  

A resistência cardiorrespiratória está relacionada com a capacidade de 

realizar movimentos musculares dinâmicos de intensidade moderada a vigorosa 

por longos períodos de tempo. Esta capacidade depende do sistema respiratório, 

cardiovascular e músculo esquelético. A capacidade cardiorrespiratória está 

relacionada com a saúde uma vez que baixos níveis da capacidade estão 

associados a um aumento de risco de morte prematura e associados a elevados 

níveis de atividade física que por sua vez acarretam benefícios para a saúde 

(ACSM, 2018). 
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A força muscular refere-se à capacidade do músculo de exercer uma força 

máxima num determinado momento enquanto a resistência muscular é a 

capacidade do músculo de continuar a realizar sucessivos repetições contra um 

uma carga externa submáxima. A força e a resistência muscular são 

componentes da aptidão física relacionadas com a saúde que podem melhorar 

ou manter as seguintes características (ACSM, 2018) : 

 Massa óssea, que está relacionada com a osteoporose; 

 Massa muscular, que está relacionada com a sarcopenia; 

 Tolerância à glicose, que está relacionado com a diabetes; 

 Integridade musculo tendinosa, que está relacionada com um menor 

risco de lesão na zona lombar; 

 Capacidade de realizar as atividades da vida diária, que está 

relacionada com a qualidade de vida e independência funcional. 

A flexibilidade é a capacidade de mover uma articulação através da sua 

amplitude máxima. A flexibilidade é importante para a realização das atividades 

de vida diária. Desta forma, mantendo a flexibilidade de todas as articulações 

existe um contributo para a prevenção de lesões (ACSM, 2018). 

5. Qualidade de Vida e Autonomia 
O envelhecimento provoca alterações na qualidade de vida do idoso. A 

qualidade de vida no envelhecimento envolve fatores relacionados com a saúde, 

o bem-estar físico, emocional e mental, mas que se estendem para as 

circunstâncias do quotidiano do idoso (família, trabalho, amigos, felicidade, 

amor, liberdade) (Gable & Bromberg, 2018). 

A qualidade de vida no envelhecimento é considerada um processo 

intrigante, desafiante e complexo, divergindo-se conforme a cultura e a auto 

perceção da qualidade de vida para a pessoa idosa (Eliane et al., 2016). 

A Organização Mundial de Saúde considera que o conceito de qualidade de 

vida incorpora de forma complexa a saúde física, o estado psicológico, o nível 

de independência, as redes sociais, as crenças pessoais e as relações dos 

indivíduos no seu meio ambiente (WHO, 2018). Define assim a qualidade de 

vida, como a perceção dos indivíduos sobre a sua posição na vida, dentro do 
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contexto cultural e dos sistemas de valores em que se insere e em relação aos 

seus objetivos, expetativas, padrões e preocupações (WHO, 2018). 

A qualidade de vida dos idosos está associada a um alto nível de autonomia, 

capacidade funcional e mobilidade física (Marcos-Pardo et al., 2019).  

A autonomia tem sido repetidamente identificada pelos idosos como uma 

componente central do seu bem-estar e tem uma poderosa influência na sua 

dignidade, integridade, liberdade e independência. A autonomia é moldada por 

muitos fatores: capacidade funcional, ambiente que o rodeia e contexto familiar 

(WHO, 2017). 

O aumento da autonomia, independentemente do nível de capacidade de 

uma pessoa idosa, pode ser alcançado por meio diversos mecanismos, incluindo 

o planeamento de cuidados avançados e tomada de decisão apoiada. Quando 

adaptado ao indivíduo e aos seus ambientes, os quais podem mudar ao longo 

do tempo, esses mecanismos podem permitir que os idosos mantenham o nível 

de autonomia (WHO, 2017).  

A mobilidade é a capacidade que cada individuo tem de se mover de forma 

independente e é composta por vários domínios desde físicos, cognitivos, 

neuromuscular e psicológicos (Mitchell et al., 2018). 

A mobilidade e a participação social podem ser fatores importantes para 

possibilitar uma vida autónoma e ativa aos idosos. O envelhecimento provoca 

limitações na mobilidade do idoso (Lee & Choi, 2020). Os baixos níveis de 

mobilidade provocam a exclusão social e isolamento dos idosos, levando à 

diminuição do bem-estar e qualidade de vida (Li & Loo, 2017). O comprometimento 

da mobilidade tem sido associado a um aumento de quedas, incapacidade 

funcional, hospitalização e risco de mortalidade, bem como a diminuição da 

qualidade de vida e saúde (Freiberger et al., 2020).  

Os fatores fisiológicos e psicológicos, e o estilo de vida são o espelho da 

mobilidade do idoso.  

A capacidade funcional é a potencialidade que o idoso tem para 

desempenhar as atividades da Vida Diária (AVD’s), ou para realizar as atividades 

sem necessidade de ajuda, sendo este aspeto essencial e imprescindível para 
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proporcionar uma melhor qualidade de vida, desta forma o conceito está ligado 

à manutenção da autonomia e qualidade de vida dos idosos (Freire Junior et al., 

2018).  

 
Capacidade funcional significa possuir recursos que permitam a cada pessoa 

ser e fazer o que valoriza (WHO, 2017): 

 Satisfazer as necessidades básicas; 

 Tomar decisões; 

 Ter mobilidade; 

 Fazer e manter relacionamentos; 

 Aprender e desenvolver-se; 

 Contribuir para a sociedade. 

A capacidade funcional é composta pela capacidade intrínseca do indivíduo, 

pelas características ambientais e pela interação entre ambas. A capacidade 

intrínseca compreende todas as competências mentais e físicas a que a pessoa 

pode recorrer (andar, pensar, ver, ouvir, recordar, etc.); o nível de capacidade 

intrínseca é influenciado por vários fatores, desde alterações normais 

relacionadas à idade ao impacto exercido pela presença de doenças. As 

características ambientais incluem a casa ou a residência assistida, a 

comunidade e a sociedade em geral; incluem também outros fatores, como o 

ambiente físico construído, as pessoas e as relações sociais, atitudes e valores, 

políticas sociais e de saúde, os sistemas e os serviços dirigidos às pessoas 

idosas (WHO, 2017). 

A dimensão motora, da capacidade funcional, é dos importantes marcadores 

de envelhecimento e de qualidade de vida do idoso. A sua perca implica 

complicações a longo prazo, diminuindo a condição gral do idoso, 

proporcionando a perca da autonomia e dependência (Freire Junior et al., 2018).  

A diminuição da capacidade funcional, provoca diminuições na velocidade 

da marcha e/ou na força muscular (Pedroso et al., 2019) 

Desta forma, promover o envelhecimento ativo é a chave para a manutenção 

da qualidade de vida, da autonomia, da capacidade funcional e da mobilidade.  
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6. Modelo de Mudança Comportamental 
O Modelo da Mudança do Comportamento (MTMC) é um modelo 

motivacional desenvolvido por Prochaska & di Clemente (1982) e descreve o processo 

através do qual se induz mudança de comportamentos e a sua posterior 

manutenção. 

Três grandes níveis de desafio se podem colocar no processo de mudança 

comportamental (associados às fases de intenção, ação e manutenção), 

exigindo não só diferentes recursos psicológicos à pessoa em processo de 

mudança, como, concomitantemente, diferentes estratégias de apoio por parte 

técnico (Marshall & Biddle, 2017). 

Tabela 7- Principais alvos de intervenção segundo os diferentes estádios de mudança 
comportamental (Marshall & Biddle, 2017) 

Fases de Mudança Alvos de Intervenção Preferenciais 
Intenção  
(Pré-contemplação/Contemplação/ 
Preparação) 

Conhecimento da doença, risco de saúde, 
suscetibilidade, benefícios, atitudes, controlo 
pessoal, norma social, … 
Quantidade da motivação (+/-) 

Ação  
(Preparação/ Ação) 

Planeamento, autoeficácia, confiança, prós e 
contras (balanço decisional), apoio social, 
competências práticas, barreiras, ... 
Experimentar, variar, testar-se, conhecer-se 

Manutenção  
(Ação/ Manutenção) 

Autonomia, significado, valores, autoimagem, 
autorregulação, motivação intrínseca, 
objetivos de vida, … 
Qualidade da motivação 

 

O primeiro desafio, que se pretende com o desencadear da intenção para 

a ação, relaciona-se com o desenvolvimento da importância do comportamento 

para a saúde. É o caso daquela pessoa que pensa mudar, mas ainda não está 

bem certa do que isso representa (ainda se encontra em fase de contemplação). 

Trabalham-se, nesta fase, variáveis como o conhecimento da condição e riscos 

de saúde associados, suscetibilidade percebida, benefícios e atitudes, bem 

como o controlo pessoal percebido para a gestão da condição. Trata-se de um 

aumentar quantitativo de energia para a ação, de a desencadear e de promover 

a experimentação, como base para o trabalho futuro (M. Silva et al., 2016). 

Num segundo nível, há que trabalhar a implementação da mudança, ou 

seja, o passar à ação e consolidar esse mesmo comportamento. A pessoa inicia 

a alteração de uma série de variáveis ligadas aos padrões de alimentação e 
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atividade física, e há que a ajudar a implementar as alterações desejadas com 

sucesso e satisfação pessoal, trabalhando competências e capacidades para 

ultrapassar barreiras e obstáculos. Para tal, são fundamentais estratégias 

ligadas ao planeamento, desenvolvimento de autoeficácia e confiança, analisar 

prós e contras (balanço decisional) e fomentar o apoio social, todas 

competências práticas específicas de apoio à ação. A experimentação ativa, 

permitindo à pessoa conhecer a situação, é fundamental, permitindo a posterior 

seleção adequada de caminhos acertados. É importante trabalhar 

conjuntamente a implementação de rotinas estáveis e fáceis de integrar. Tudo o 

que custa muito à pessoa, que envolva grande sacrifício, é muito pouco passível 

de se manter a longo prazo (M. Silva et al., 2016). 

O terceiro nível de desafio é a manutenção do que foi implementado. De 

facto, as já referidas baixas taxas de manutenção do peso afirmam claramente 

a necessidade de uma intervenção específica para esta fase. Nela desenvolve-

se a implementação de sistemas eficazes de monitorização e o desenvolvimento 

de planos de contingência, representando o expoente de todo o trabalho anterior: 

passar a regulação dos comportamentos necessários para a pessoa, de forma a 

esta conseguir gerir autonomamente a sua condição e não depender dos 

técnicos para sempre. Já não se trata de aumentar a quantidade da motivação, 

mas de agir sobre a sua natureza (isto é, qualidade da motivação), promovendo 

uma motivação sustentada internamente, mais ligada a objetivos de vida, valores 

e significados pessoais, e ao prazer e satisfação (M. Silva et al., 2016).  

A sua motivação, autoeficácia e intenções face ao exercício irão variar 

mediante uma série de fatores que importa conhecer, para cada participante, no 

momento da prescrição do exercício (Teixeira & Silva, 2009): 

 Qualidade e grau de satisfação de experiências passadas com o 

exercício; 

 Nível de conhecimento e expetativa face aos benefícios na saúde 

e bem-estar; 

 Autoavaliação da capacidade e competência pessoal para realizar 
exercício; 
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 Atitudes e hábitos de outros à sua volta e encorajamento por parte 

de terceiros; 

 Condições ou limitações para a prática, reais ou percecionadas; 

 Funcionamento psicológico e saúde mental; 

 Nível de aptidão e de mobilidade e autonomia físicas; 

 Condições atmosféricas e clima mais preponderante na região 

onde se habita; 

 Perfil psicológico de maior autonomia e capacidade de auto 
motivação; 

  Perceção de controlo sobre os acontecimentos da vida e sobre o 

exercício em particular; 

 Valores e atitudes face ao desporto e exercício. 

   

Figura 1- Algoritmo para identificação do risco de prática de 
atividade física não supervisionada 
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Capítulo III- Metodologia de investigação 
Neste capítulo procurar-se-á explicar a metodologia de investigação 

através da descrição do desenho da investigação, apresentação da população e 

amostra de estudo, apresentação do instrumento utilizado e descrição dos 

procedimentos usados. 

1. Desenho e Procedimentos da Investigação 
O presente estudo, de caráter longitudinal e quantitativo, procurou 

caraterizar os níveis de saúde, aptidão física e modos de mobilidade, em idosos 

integrados em programas municipais de exercício físico, através da aplicação de 

um conjunto de instrumentos. 

1.1. Desenho de Estudo 
De modo a perceber a linha de pensamento do presente estudo foi elaborado 

o esquema geral da investigação e o mesmo encontra-se expresso na figura 

abaixo. 

 

2. Instrumentos de Investigação  
Neste ponto será apresentada uma breve descrição do contexto em que se 

realiza o estudo bem como a descrição da população envolvida no estudo. 

Figura 2-Esquema de Investigação 
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2.1. Descrição do Contexto 
O presente estudo foi desenvolvido no âmbito do Projeto Fit-Old. O Projeto 

Fit-Old encontra-se a ser desenvolvido em 6 países (Portugal, Polônia, Croácia, 

Itália, Grécia e Turquia). O responsável Internacional é a Universidade Técnica 

de Berlim, Alemanha, e o responsável nacional é a Faculdade de Motricidade 

Humana, Lisboa, sob a coordenação do Professor Doutor João Filipe da Silva 

Figueira Martins. O projeto destina-se a adultos com mais de sessenta e cinco 

anos e tem como objetivos caraterizar os níveis de atividade física e de aptidão 

física dos idosos; compreender os fatores associados aos modos de mobilidade 

ativa nos idosos e contribuir para a promoção da adoção de estilos de vida mais 

ativos e saudáveis nesta população. 

 

2.2. População 
A população deste estudo são os idosos participantes no Programa de Atividade 

Física Sénior inserido na Universidade Sénior de Grândola e no Programa Viver 
Solidário do Município de Grândola.  

 

2.3. Amostra 
Recorreu-se a amostragem por conveniência. Constituirão a população do 

estudo indivíduos que se encontrem inseridos de acordo com os critérios 

definidos de seguida. Os critérios de inclusão são: ter 65 anos ou mais de idade; 

ter situação de saúde controlada/ estável; compreender e realizar as instruções 

dadas pelo investigador no que diz respeito aos questionários, execução dos 

testes práticos e utilização do acelerómetro; ter marcha independente, sem 

auxílio de meios auxiliares de marcha (bengala, tripé, canadiana, etc). Os 

critérios de exclusão são: não ter situação de saúde estável/ controlada; 

envolvimento no programa de intervenção (exercício físico, educação, 

fisioterapia); estado psicológico/ mental que não permita compreender as 

instruções de participação no estudo; limitações visuais e/ou auditivas; ser idoso 

com risco de queda (uma ou mais quedas no último ano); residir em residências 

coletivas; não compreender os critérios de inclusão; recusar-se a participar. 

TABELA COM CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
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3. Instrumentos de Investigação 
De seguida serão explicados os diferentes instrumentos de investigação 

aplicados no estudo.  

No estudo foram aplicados diferentes instrumentos: questionário de 

prontidão para a atividade física, questionário de caraterização 

sociodemográfica, questionário internacional de atividade física, questionário 

ALPHA, e testes de avaliação de condição física (Timed Up and Go; Hand Grip 

Test e 2 Minutes Step Test). O inquérito aplicado encontra-se em Anexo. 

3.1. Questionário de prontidão para a atividade física 
O questionário de prontidão para a atividade física foi elaborado para o 

auxílio do processo de gestão de risco ligado à prática de atividade física, 

permitindo garantir um baixo nível de risco durante a realização de atividades 

físicas de intensidade moderada. Este questionário é composto por 7 questões 

de SIM ou Não. Caso alguma das respostas seja SIM, o sujeito deve recorrer a 

autorização médica para a prática de atividade física de intensidade moderada. 

3.2. Questionário de informação sociodemográfica 
O questionário sociodemográfico permite caraterizar a amostra através 

das seguintes informações: “idade”, “género”, “altura”, “peso”, “localidade”, “nível 

de escolaridade”, “agregado familiar”, “estado civil”, “estado de saúde” e 

“rendimento mensal familiar”.  

3.3. Questionário ALPHA 

O questionário permite avaliar aspetos ambientais referentes à 

atividade física. Para o presente estudo foi utilizada a versão longa 

deste questionário (Commission of the European Communities).   

3.4. IPAQ-E  
Para avaliar o nível de atividade física de cada participante, aplicou-se o 

Questionário Internacional de AF, forma curta, adaptado para a população idosa 

portuguesa (Hurtig-Wennlf et al., 2010) (Craig et al., 2003). Foi utilizado o 

questionário na forma curta que contém como análise os hábitos de AF de 

diferentes contextos diários do quotidiano (trabalho; transporte; trabalhos 

domésticos, manutenção da casa, cuidados com a família; recreação, desporto, 
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tempo de lazer e atividade física; tempo sentado), no que diz respeito aos últimos 

sete dias. O questionário tem como objetivo determinar o nível de AF e a sua 

classificação encontra-se descritas na tabela abaixo. 

Tabela 8- Valores Normativos do Nível de AF (IPAQ-E) 

Classificação 
Baixo Nível de AF 
Moderado Nível de AF 
Elevado Nível de AF 

 

3.5. 2 minutes Step Test  

Para avaliar a resistência aeróbica recorreu-se ao 2 minutes Step Test 

(Bohannon & Crouch, 2019). Para a realização do teste é necessária fita para 

marcação de parede, cronómetro, parede, fita métrica. Antes do teste ser 

iniciado, devem ser explicados os procedimentos do mesmo aos participantes e 

devem ser preparados os formulários de registo. Os participantes devem ser 

aconselhados a utilizar calçado e roupa confortável; retirar relógios, anéis e 

bijuterias; hidratarem-se; e, idealmente, não realizar atividade física nas 12 horas 

precedentes à realização do teste. Os participantes, antes de realizar o teste, 

são aconselhados a realizar um aquecimento de 5 a 8 minutos, com exercícios 

de ativação muscular e alongamentos. O participante deve ficar de pé ao lado 

da parede enquanto é feita uma marca ao nível da medida média entre a 

distância da patela (rótula) e a crista ilíaca. O individuo deve marchar no lugar 

por dois minutos, elevando os joelhos até à altura da marca realizada na parede. 

É permitido que o sujeito descanse e/ou se apoie na parede ou numa cadeira 

estável. Após os dois minutos, o participante termina o teste. Os avaliadores 

devem incentivar o avaliado a dar o seu melhor na realização do teste aplicado, 

mas sem serem levados ao limite. O avaliador deve registar o número total de 

vezes que o joelho direito atinge o nível da fita em dois minutos. Este número 

deve ser registado. O avaliador deve indicar o sujeito, que caso o mesmo perca 

o equilíbrio, o mesmo pode colocar a mão na parede, mesa ou cadeira. Uma das 

vantagens deste teste é a sua fácil realização e o facto de não ser necessário 

muito material. Por outro lado, o teste não é adequado para pessoas com um 

grau moderado a elevado de condição física.  
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A tabela abaixo representada expressa os valores de referência para os 

homens na realização deste teste. 

Tabela 9-Valores de Referência para o 2 minutes Step Test para Homens 

Idade Abaixo da Média Média Acima da Média 
60-64 <87 87-115 >115 
65-69 <87 86-116 >116 
70-74 <80 80-110 >110 
75-79 <73 73-109 >109 
80-84 <71 71-103 >103 
85-89 <59 59-91 >91 
90-94 <52 52-86 >86 

 

A tabela abaixo representada expressa os valores de referência para as 

mulheres na realização deste teste. 

Tabela 10-Valores de Referência para o 2 minutes Step Test para Homens  

Idade Abaixo da Média Média Acima da Média 
60-64 <75 75-107 >107 
65-69 <73 73-107 >107 
70-74 <68 68-101 >101 
75-79 <68 68-100 >100 
80-84 <60 60-91 >91 
85-89 <55 55-85 >85 
90-94 <44 44-72 >72 

 

3.6. Hand Grip Test  

O Hand Grip Test tem como objetivo medir a força máxima isométrica dos 

músculos da mão e do antebraço (Massy-westropp et al., 2011). A força de 

preensão manual pode ser quantificada medindo a quantidade de força estática 

que a mão pode apertar em torno de um dinamômetro. Para a realização do teste 

é necessário um dinamômetro manual hidráulico JAMAR®. Antes do teste ser 

iniciado, devem ser explicados os procedimentos do mesmo aos participantes e 

devem ser aconselhados a utilizar calçado e roupa confortável; retirar relógios, 

anéis e bijuterias; hidratarem-se; e, idealmente, não realizar atividade física nas 

12 horas precedentes à realização do teste. Os participantes, antes de realizar 

o teste, são aconselhados a realizar um aquecimento de 5 a 8 minutos, com 

exercícios de ativação muscular e alongamentos. O sujeito senta-se 

confortavelmente com o ombro aduzido e rodado de forma neutra, com o 

cotovelo em direção/contra o corpo e fletido a 90 graus, e o antebraço e punho 

em posição neutra. Coloque o dinamômetro na mão do participante e apoie 
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suavemente a base para evitar quedas acidentais e danos ao instrumento. Ajuste 

a alça, se necessário, para uma pegada confortável. Reinicie a agulha indicadora 

rodando-a para o zero. Solicite que o participante aperte com força máxima. A 

agulha registará automaticamente a força mais alta exercida. A força de 

preensão deve ser aplicada suavemente, sem torção rápida ou movimento 

brusco. Teste cada mão duas vezes e não se esqueça de redefinir a agulha 

indicadora antes de cada teste. O resultado de cada participante deve ser 

registado na grelha correspondente e no formulário excel associado. A força 

deve ser registada em quilogramas. 

Tabela 11- Valores de referência dividido por sexo e faixa etária 

Idade Mão Força Homens Força Mulheres 
65-74  Direita 36-54 11-33 

Esquerda 23-55 12-32 
>74 Direita 17-49 5-34 

Esquerda 18-48 8-32 
 

3.7. Timed Up and Go Test  

O Timed Up and Go Test (TUG) tem como objetivo medir a resistência aeróbica 

(Richardson & Podsiadlo, 1991). Para a realização do teste é necessário o uso 

de uma cadeira, um relógio, uma fita métrica e uma fita para marcação. Antes do 

teste ser iniciado, devem ser explicados os procedimentos do mesmo aos 

participantes e devem ser preparados os formulários de registo. Os participantes 

devem ser aconselhados a utilizar calçado e roupa confortável; retirar relógios, 

anéis e bijuterias; hidratarem-se; e, idealmente, não realizar atividade física nas 

12 horas precedentes à realização do teste. Os participantes, antes de realizar 

o teste, são aconselhados a realizar um aquecimento de 5 a 8 minutos, com 

exercícios de ativação muscular e alongamentos. O participante deve sentar.se 

confortavelmente na cadeira e conseguir identificar a marca no chão há distância 

de 3 metros. O individuo pode, caso necessário, utilizar um auxílio para 

caminhar. O avaliador deve dizer ao avaliado para se sentar e perguntar se 

identifica a marca. Há voz de comando de “Agora”, o indivíduo inicia o teste 

levantando-se. O avaliado deve caminhar até à marca, contorná-la, caminhar 

novamente até à cadeira e voltar a sentar-se. O indivíduo deve caminhar ao seu 

ritmo normal. Ao som da palavra “Agora”, o avaliador começa a cronometrar. O 
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cronómetro para apenas quando o avaliado se encontra novamente sentado. O 

registo deve ser feito em segundos. 

Tabela 12-Valores de referência para o Timed Up and Go Test 

Tempo de Realização do Teste Classificação 
≤12 segundos Mobilidade normal 
>12 segundos Mobilidade reduzida 
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Capítulo IV. Resultados 
 

Estudo 1: FITOLD* - Promoção da atividade física e aptidão física através 
da intervenção nos modos de mobilidade em idosos1 

 

Inês Fonseca1, João Martins2,3,4, Francisco Carvalho5, Fortunata Ratinho5,6, Margarida 
Gomes7, Nuno Loureiro4,5, Adilson Marques3,4, Vânia Loureiro4,5 

 

1 Mestrado em Atividade Física e Saúde, ESE, Instituto Politécnico de Beja, Portugal 

2Centro de Estudos em Educação, Faculdade de Motricidade Humana e UIDEF, Instituto de 
Educação, Universidade de Lisboa, Portugal 

3 Centro Interdisciplinar de Performance Humana (CIPER), Faculdade de Motricidade Humana 
Universidade de Lisboa, Portugal 

4 ISAMB, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Portugal 

5 Centro de Estudos em Educação, Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de 
Lisboa 

6 Divisão de Desporto e Juventude, Município de Grândola, Portugal 

7 Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Beja, Portugal 

 

Introdução  

A promoção de um envelhecimento ativo e autónomo implica a adoção de 

estratégias inovadoras de incentivo à mobilidade ativa em idosos. Uma das 

estratégias enquadra-se no uso de meios de transporte e mobilidade ativos e 

sustentáveis. Esta mobilidade está diretamente associada a melhorias na saúde 

dos idosos. Assim, a adoção de transportes ativos permite elevar os níveis de 

atividade física (AF) e autonomia funcional (Marcos-Pardo et al., 2019). O 

FITOLD* é um projeto europeu, financiado pelo Erasmus+ Sport, que incide na 

caraterização e promoção da AF, modos de mobilidade e saúde em pessoas 

com 65 ou mais anos. O Projeto tem como um dos principais objetivos melhorar 

os níveis de saúde dos idosos através de intervenções nos modos de mobilidade.  

                                                           
1 O trabalho foi apresentado no formato de poster no 9º Congresso de Atividade Física e 

Desporto do Instituto Politécnico de Beja e publicado no livro de Resumos Atividade Física e 

Desporto: Experiências, Desafios e Perspetivas com ISBN 978-989-8008-80-0.  
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Metodologia  

O Projeto Europeu FITOLD*, coordenado internacionalmente por uma 

equipa da Universidade Técnica de Berlim, conta com mais 6 parceiros 

internacionais, sendo a sua população alvo idosos com 65 ou mais anos de idade 

residentes em zonas urbanas. Trata-se de um estudo aleatório randomizado, 

conduzido em 6 países, estando organizado em 3 momentos: pré-teste; 

intervenção e pós-teste. O Pré-teste inclui duas fases: 1) obtenção 

consentimento informado, recolha dados sociodemográficos, verificar a 

prontidão para a prática de AF (PAR-Q), determinar o nível de AF (IPAQ-E, 

Hurtig-Wennlf et al., 2010; Craig et al., 2003) e avaliar aspetos ambientais da AF 

(Questionário ALPHA – Ambiente, (Commission of the European Communities); 

2) avaliação de condição física e da AF com recurso à aplicação de 

acelerómetros. A avaliação de variáveis da condição física será realizada com 

recurso do 2 Minutes Step Test (Bohannon & Crouch, 2019). Apenas no contexto 

nacional, decidiu-se incluir ainda o Hand Grip Test (Massy-westropp et al., 2011) 

e o Timed Up and Go Test (Richardson & Podsiadlo, 1991). Posteriormente, cada 

idoso é convidado a utilizar durante 7 dias um acelerómetro e a registar a 

atividade física realizada. Posteriormente desenvolver-se-á a Intervenção. 
Serão organizados, em função de critérios previamente estabelecidos, o grupo 

de intervenção (GI) e o grupo de controlo (GC). Os idosos do GC mantêm as 

suas atividades. A intervenção consistirá no aconselhamento e motivação para 

a redução dos meios de transporte sedentários e aumento da AF leve, como a 

caminhada, através do envio semanal de duas mensagens. As mensagens 

foram construídas tendo por base diversas teorias e técnicas de modificação 

comportamental. Esta intervenção decorrerá num período de 8 meses. No Pós-

Teste serão aplicados novamente um questionário e a avaliação de condição 

física, bem como a colocação dos acelerómetros, aos mesmos participantes. 

Desta forma será possível verificar a influência da intervenção no aumento dos 

níveis de AF e redução de tempo sedentário.  

Resultados 

A metodologia utilizada visa atingir os seguintes objetivos: 1) fornecer a 

informação mais atualizada acerca das relações entre a mobilidade diária dos 
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idosos, as suas perceções, o ambiente, os atributos socioeconómicos e pessoais 

com a sua atividade e aptidão física em 6 países europeus; 2) produzir dados 

fiáveis gerados uniformemente em 6 países parceiros; 3) diminuir o tempo em 

que os resultados dos estudos académicos chegam aos decisores e àqueles que 

devem intervir na forma como os idosos agem no seu quotidiano e possivelmente 

influenciar a sua AF e aptidão física; 4) preencher a lacuna entre os estudos 

académicos empíricos sobre projetos com os idosos. 

Conclusões 

No contexto português, o estudo liderado pela FMH-UL e que conta com 

a colaboração do IPBeja, será implementado na Câmara Municipal de Grândola, 

com a equipa do Envelhecimento Ativo e da Universidade Sénior. Com recurso 

aos dados recolhidos no pré-teste do projeto (primeira e segunda fase) 

pretendemos caraterizar os níveis de AF e Aptidão Física; compreender os 

fatores associados aos modos de mobilidade ativa (caminhar) em idosos e ajudar 

a promover a adoção de estilos de vida mais ativos e saudáveis nesta população.  

Palavras-Chave: Níveis de Saúde, Atividade Física, Mobilidade Ativa, Idosos 

*This work was supported by the ERASMUS+ SPORT program [grant number 622623-EPP-1-2020-1-DE-

SPO-SCP]. The content of this document represents the views of the authors only and is their sole 

responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency (EACEA) of the European Commission or any other body of the European Union.  
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Introdução 

A atividade física (AF) é benéfica para a saúde. O FITOLD* é um projeto 

europeu, financiado pelo Erasmus+ Sport, que incide na caraterização e 

promoção da AF, modos de mobilidade e saúde em pessoas com 65 ou mais 

anos. Em Portugal, o projeto está a ser implementado em Grândola e numa fase 

inicial importa avaliar, em pleno período pós-pandemia, a AF dos participantes. 

Assim, o objetivo deste estudo é caraterizar a prevalência de AF em pessoas 

com mais de 65 anos com recurso a acelerómetros. 

Metodologia 

Um total de 58 participantes (16 homens, 42 mulheres, com uma média 

de idades de 74,3 5.9 anos) utilizaram um acelerómetro wGT3X-BT, durante 7 

dias consecutivos, e obtiveram 3 dias válidos, com 10 horas de utilização, 

incluindo um dia de fim de semana. A maior parte dos participantes residia em 

Grândola (82.7%), era casado (60.9%), tinha estudou até ao 9º ano de 

                                                           
2 O trabalho foi apresentado no formato de comunicação oral no 9º Congresso de Atividade Física e 
Desporto do Instituto Politécnico de Beja, 3 junho 2022 – Beja e publicado no livro de Resumos Atividade 
Física e Desporto: Experiências, Desafios e Perspetivas com ISBN 978-989-8008-80-0. 
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escolaridade (57.8%) e consideravam que a sua saúde era razoável (68.8%). As 

variáveis que fizeram parte deste estudo foram: o tempo diário passado em 

comportamento sedentário, o tempo diário em AF leve, o tempo diário em AF 

moderada, o tempo diário em AF vigorosa, o tempo total em AF moderada a 

vigorosa, a média diária em AF moderada a vigorosa, os passos dados 

diariamente, a percentagem de tempo em comportamento sedentário, AF leve, 

AF moderada e AF vigorosa, e, por último, se cumpriam com as recomendações 

de AF da Organização Mundial de Saúde (OMS). Os dados foram analisados 

com recurso a estatística descritiva, estratificando-se as análises por sexo. 

Resultados 

De acordo com as recomendações da OMS, 68,8% dos homens e 45,2% 

das mulheres foram, respetivamente, considerados como fisicamente ativos, ou 

seja, cumpriam com um mínimo de 150 minutos de AF por semana. 

Nos homens, o tempo médio semanal passado em comportamento 

sedentário foi 474,863,9 minutos, em AF leve 23748,1 minutos, em AF 

moderada é de 45,434,6 min, e em AF vigorosa é de 0,541,46 minutos. O 

tempo médio diário em AF moderada a vigorosa foi de 4635,1 minutos. O 

número médio de passos dados foi de 8717,23887,1. Em média, os homens 

com 65 anos ou mais passavam 62,67,4% do seu tempo diário em 

comportamento sedentário, 31,25,9% em AF leve, 6,04,8% em AF moderada 

e, por último, 0,060,16% em AF vigorosa. 

No caso das mulheres, o tempo médio semanal, passado em 

comportamento sedentário foi de 51779,1 min, em AF leve é de 221,376,5 

min, em AF moderada 24.6 22,6 min, e em AF vigorosa é de 0,06 0,08 min. O 

tempo médio diário em AF moderada a vigorosa foi de 24,722,6 min. Quanto 

ao número de passos dados, a média foi de 6427,382926,77. Em média, as 

mulheres com 65 anos ou mais passavam 66,914% do seu tempo diário em 

comportamento sedentário, 28,88,9% em AF leve, 3,22,8% em AF moderada 

e, por último, 0,008 0,14% em AF vigorosa. 
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Conclusões 

Os resultados sugerem que os homens que participaram neste estudo são 

fisicamente mais ativos do que as mulheres, despendendo menos tempo em 

comportamento sedentário. O desenvolvimento e a implementação de 

estratégias para a promoção da AF, em particular nas mulheres com mais de 65 

anos, é recomendável.  

Palavras-Chave: Atividade física, comportamento sedentário, idosos, saúde.  

*This work was supported by the ERASMUS+ SPORT program [grant number 622623-EPP-1-2020-1-DE-

SPO-SCP]. The content of this document represents the views of the authors only and is their sole 

responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency (EACEA) of the European Commission or any other body of the European Union.  

 

O segundo estudo teve como objetivo caraterizar a prevalência de AF em 

pessoas com 65 anos ou mais com recurso a acelerómetros.  
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Estudo 3: 3   

                                                           
3 O trabalho foi apresentado no formato de comunicação oral no .., dia mes 2022 – Beja.... e publicado no 
livro... com ISBN 
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Capítulo V - Discussão Geral 
 

Capítulo VI- Conclusões 
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ANEXO I- Métodos de medição de Atividade Física 

Tabela 13- Métodos de medição de Atividade Física 

Medição Subjetiva Medição Objetiva 
Questionários Diários Medidas de Gasto 

Energético 
Medidas 
Fisiológicas 

Sensores de 
Movimento 

Avaliação 
Multissensorial 

Globais- identificar se o 
individuo cumpre as 
recomendações de prática 
de atividade física 
(atividade física leve, 
moderada, vigorosa) ou 
identificar uma 
classificação (ativo ou 
inativo) (Coleman et al., 
2017). 

Informação 
detalhada hora a 
hora ou o registo 
de atividade por 
atividade e os 
comportamentos 
sedentários 
(Sternfeld et al., 
2012). 

Calorimetria indireta- 
determina as necessidades 
nutricionais e a taxa de 
utilização dos substratos 
energéticos a partir do 
consumo de O2 e da 
produção de CO2 obtidos 
por análise do ar inspirado e 
expirado(Delsoglio et al., 
2019) 

Monitorização da 
frequência 
cardíaca- mede as 
alterações na 
frequência cardíaca 
indicativas de 
stress 
cardiorrespiratório 
durante o 
movimento de 
qualquer tipo e, 
portanto, 
durante a atividade 
física e exercício 
(Zhu et al., 2019) 

Acelerómetros- 
monitores de 
movimento que 
têm a capacidade 
de capturar a 
intensidade da 
atividade física 
bem como os com 
comportamentos 
sedentários 
(Arvidsson et al., 
2019). 

A avaliação 
objetiva a partir 
da combinação 
de diferentes 
métodos contém 
uma maior 
precisão na 
previsão do gasto 
de energia, 
combinando a 
monitorização da 
frequência 
cardíaca com um 
acelerómetro, em 
comparação com 
o uso de qualquer 
método 
separadamente 
(Brage et al., 
2015). 
 

Curta Duração- 
rápida avaliação do volume 
total de atividade física 
classificado por dimensão 
ou domínio. Assim a 
atividade física pode ser 
expressa através de um 
número ordinal, ou seja, o 
volume e intensidade das 
sessões de treino realizada 
por semana e/ou mês 
(Ainsworth et al., 2016). 

O Método da Água 
Duplamente Marcada- 
mede a produção total de 
dióxido de carbono  
através da observação das 
diferenças das taxas de 
eliminação 
de uma dose dos 
marcadores de isótopos 
estáveis, 2H (deutério) e 18O 
(oxigénio) (Westerterpautor, 
2017). 

Pedómetros- 
regista o 
movimento 
durante a marcha 
através da 
quantidade de 
passos dados. 
Estima a distância 
executada e o 
tempo gasto nos 
diferentes níveis 
de atividade física 
(Armstrong et al., 
2019). 

História Quantitativa- 
estimativa da atividade 
física realizada e o seu 
volume durante o período 
de tem de um mês ou um 

Observação Direta- 
Observador treinado assiste 
presencialmente ou através 
de uma gravação e 
monitoriza e regista a partir 
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ano, e verificar o estado de 
saúde atual (Kimm et al., 
2012). 
 

de pequenos intervalos de 
tempo e uma pontuação 
codificada a atividade física 
realizada. Permite uma 
avaliação do tipo de 
atividade, bem como 
quando, onde e com quem 
ela ocorre(Khanghahi & Azar, 
2018). 
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