
PORTUGAL ACTIVO Nº2 + POPULAÇÕES ESPECIAIS

O aumento da esperança média de vida é uma realidade atual!
O exercício físico tem um papel fundamental na manutenção da qualidade de vida 
da população sénior, sendo necessário que os profissionais de exercício consigam 
adaptar o programa de exercício à população. Como se deve então adaptar a 
avaliação inicial de forma a estabelecer objetivos realistas e a prescrever exercício 
de forma segura?
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é fazer um despiste para determinar 
se o participante deve consultar um 
profissional de saúde antes de iniciar 
o programa de exercício. Os fatores a 
considerar nesse processo são:

1. A participação prévia e regular em 
programas de exercício;

2. A presença de doenças 
cardiovasculares, metabólicas ou 
renais e/ou de sinais e sintomas das 
mesmas; e

3. A intensidade desejada para o 
exercício que vai praticar4. 

Tendo passado esta fase, será necessário 
completar o historial com outros dados 
relevantes para a prescrição de exercício 
como, por exemplo, a medicação atual, 
lesões músculo-esqueléticas anteriores, 
tipo de exercício preferencial e 
disponibilidade semanal para treinar.

Nada disto traz especial novidade 
em relação ao que é praticado com 
os jovens adultos. O que devemos, 
então, ter em especial atenção quando 
prescrevemos exercício para pessoas 
com mais de 65 anos? Existem duas 
preocupações fundamentais, que não 
se têm em consideração quando se 
trabalha com jovens adultos saudáveis, 
o risco de queda, e o de fragilidade 

e dependência. Estas questões não são 
independentes, já que uma queda pode 
trazer dependência e as pessoas mais 
frágeis também caem mais. Existem 
vários fatores de risco de queda, sendo 
que os mais preponderantes parecem ser 
as alterações da marcha e do equilíbrio, 
a toma excessiva de medicamentos e o 
historial de quedas no ano anterior5. Os 
sinais de fragilidade incluem a perda 
de peso não intencional no último ano, 
sentir-se excessivamente cansado (no 
último mês) aquando da realização das 
atividades típicas do dia-a-dia, ter um 
nível de atividade física diário baixo, 
marcha lenta e fraqueza muscular6.

Alguns destes fatores, como a toma de 
medicamentos, o historial de quedas, 
a perda de peso não intencional, entre 
outros, podem ser avaliados através de 
algumas questões colocadas durante a 
anamnese, vulgarmente realizada após o 
processo de despiste
No entanto, existem outros fatores, como 
as alterações da marcha e do equilíbrio 
e a fraqueza muscular, que só poderão 
ser avaliados com recurso a testes de 
desempenho de avaliação da aptidão 
física e funcional.

Existem diferentes tipos de testes 
desenvolvidos e validados para serem 
aplicados neste contexto. 
A escolha do teste irá estar dependente 
das características do participante e 
do material e instalações disponíveis 
para a sua aplicação. Em alguns casos 
poder-se-ão até aplicar alguns dos 
protocolos realizados com jovens 

O MEU CLIENTE  TEM MAIS 
DE 65 ANOS, O QUE TER EM CONTA 
AO AVALIAR A SUA CONDIÇÃO FÍSICA?

Segundo o Eurostat1, Portugal é o quarto 
país da Europa com maior proporção de 
idosos, com 32,5 pessoas com mais de 
65 anos por cada 100 pessoas entre os 
15 e os 64 anos.

O aumento da esperança média de 
vida tem trazido novos desafios de 
saúde pública, passando o foco a 
ser a melhoria da qualidade de vida 
durante o envelhecimento e não 
somente o aumento do número de 
anos vividos. Embora a atividade física 
tenha um papel fundamental neste 
processo, é na população idosa que se 
verifica um menor número de pessoas 
suficientemente ativas2.

O envelhecer biológico varia 
significativamente entre indivíduos, pelo 
que, para a mesma idade cronológica, 
há indivíduos com aptidão física e 
funcional muito diferentes e, por 
consequência, com respostas muito 
diversas ao exercício3,4. Assim, mais do 
que a idade cronológica, a avaliação 
do estado de saúde e da aptidão física 
e funcional torna-se fundamental para 
o planeamento e o controlo de um 
programa de exercício4.

Tal como para o jovem adulto, também 
na população sénior, o primeiro passo 



PORTUGAL ACTIVO Nº2 + POPULAÇÕES ESPECIAIS

Referências 

1. Eurostat. Key figures on Europe — Sta-
tistics visualised [Internet]. 2018. Availa-
ble from: https://ec.europa.eu/eurostat/
web/products-digital-publications /-/KS 
-06-18-147?inheritRedirect=true&redi-
rect=%2Feurostat%2Fpublications%-
2Fdigital-publications

2. Instituto Português do Desporto e da 
Juventude. Observatório Nacional da 
Actividade Física e do Desporto [Inter-
net]. Available from: http://observatorio.
idesporto.pt/Conteudos.aspx?id=3

3. Spirduso W, Francis K, MacRae P. 
Physical Function of Older Adults. In: 
Physical Dimensions of Aging. 2nd ed. 
Human Kinetics; 2005. p. 261–86. 

4. American College of Sports Medicine. 
ACSM’s Guidelines for Exercise Testing 
and Prescription. 10th ed. Riebe D, K. 
Ehrman J, Liguori G, Magal M, editors. 
Wolters Kluwer; 2017. 

5. Ambrose AF, Paul G, Hausdorff JM. 
Risk factors for falls among older adults: 
A review of the literature. Maturitas 
[Internet]. 2013;75(1):51–61. Available 
from: http://dx.doi.org/10.1016/j.maturi-
tas.2013.02.009

6. Morley JE, Vellas B, van Kan GA, Anker 
SD, Bauer JM, Bernabei R, et al. Frailty 
consensus: a call to action. J Am Med Dir 
Assoc [Internet]. 2013 Jun;14(6):392–7. 
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/23764209

7. Rikli, Roberta E; Jones CJ. Develo-
pment and Validation of a Functional 
Fitness Test for Community-Residing 
Older Adults. J Aging Phys Act. 
1999;7(2):129–61. 

8. Rose DJ, Lucchese N, Wiersma LD. 
Development of a multidimensional 
balance scale for use with functionally 
independent older adults. Arch Phys 
Med Rehabil [Internet]. 2006 Nov [cited 
2014 Sep 16];87(11):1478–85. Available 
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/17084123

9. Gouveia ÉR, Maia J a, Beunen GP, 
Blimkie CJ, Fena EM, Freitas DL. Func-
tional fitness and physical activity of 
Portuguese community-residing older 
adults. J Aging Phys Act [Internet]. 
2013 Jan;21(1):1–19. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/22715032

10. Marques E a, Baptista F, Santos R, 
Vale S, Santos D a, Silva AM, et al. 
Normative functional fitness standards 
and trends of Portuguese older adults: 
cross-cultural comparisons. J Aging Phys 
Act [Internet]. 2014 Jan;22(1):126–37. 
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/23538513

11. Rikli RE, Jones CJ. Development 
and validation of criterion-referenced 
clinically relevant fitness standards for 
maintaining physical independence in 
later years. Gerontologist [Internet]. 2013 
Apr [cited 2014 Jul 12];53(2):255–67. 
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/22613940

12. Sardinha LB, Santos DA, Marques 
EA, Mota J. Criterion-referenced fitness 
standards for predicting physical inde-
pendence into later life. Exp Gerontol 
[Internet]. 2015 Jan;61:142–6. Available 
from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ex-
ger.2014.12.012

13. Hernandez D, Rose DJ. Predicting 
which older adults will or will not 
fall using the Fullerton Advanced Ba-
lance scale. Arch Phys Med Rehabil 
[Internet]. 2008 Dec [cited 2014 Oct 
26];89(12):2309–15. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/18976981

14. Moniz-Pereira V, Carnide F, Ramalho 
F, André H, Machado M, Santos-Rocha 
R, et al. Using a multifactorial approach 
to determine fall risk profiles in portu-
guese older adults. Acta Reumatol Port. 
2013;38(4). KS

adultos. Considerando, no entanto, 
que a população sénior que frequenta 
os ginásios, na sua generalidade, são 
pessoas relativamente saudáveis (ie com 
algumas condições clínicas controladas) 
e que vivem de forma independente 
na comunidade, as duas opções mais 
comuns são as baterias de testes: 
“Senior Fitness Test”7 (SFT) e “Fullerton 
Advanced Balance Scale”8 (FAB).

A SFT incluí testes de avaliação 
de força (membros inferiores e 
superiores), de flexibilidade (membros 
inferiores e superiores), de aptidão 
cardiorrespiratória e de agilidade/
equilíbrio dinâmico. 

Para além de avaliar as diferentes 
qualidades físicas a ter em conta 
quando se estabelece um programa de 
exercício, a SFT tem também valores 
normativos disponíveis para a população 
portuguesa9,10, bem como valores critério 
para determinar se o praticante está em 
risco de perder a independência11,12.

Em complemento, a FAB é constituída 
por 10 testes de avaliação das diferentes 
componentes do equilíbrio, que 

normalmente não são avaliadas com 
tanto detalhe no jovem adulto saudável. 
Para além disso, a pontuação obtida 
através da sua escala total, bem como 
uma escala reduzida (constituído apenas 
por quatro testes), parecem ser um fator 
determinante de queda13,14.

Em suma, a adequação do processo de 
avaliação inicial à população sénior 
deverá incluir algumas perguntas chave 
do estado de saúde (relacionados 
com a fragilidade e o risco de queda) 
e testes que permitam, para além da 
avaliação das qualidades físicas típicas, a 
avaliação das diferentes componentes do 
equilíbrio. 

Se esses testes permitirem, também, 
estabelecer uma ligação com um 
risco de queda e/ou de fragilidade e 
dependência, irão trazer um benefício 
adicional para o treinador/fisiologista do 
exercício e para o praticante permitindo, 
não só um planeamento inicial mais 
seguro, mas também o estabelecimento 
de objetivos realistas e um controlo do 
efeito do programa de exercício ao longo 
do tempo.

O MEU CLIENTE  TEM MAIS 
DE 65 ANOS, O QUE TER EM CONTA 
AO AVALIAR A SUA CONDIÇÃO FÍSICA?

Tal como para o jovem adulto, também  
na população sénior, o primeiro passo é fazer 
um despiste para determinar se o participante 
deve consultar um profissional de saúde antes 
de iniciar o programa de exercício.
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