
 



Ana Beatrice Torres Carvalho 
Marília Leite dos Santos 

Ewertton de Souza Bezerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idosos institucionalizados:  
aplicação do treinamento 

multicomponente 
1° Edição 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Brazilian Journals Editora 

2022 



          2022 by Brazilian Journals Editora 

Copyright © Brazilian Journals Editora 
Copyright do Texto ©2022 Os Autores 

Copyright da Edição ©2022 Brazilian Journals Editora 
Editora Executiva: Barbara Luzia Sartor Bonfim 

Diagramação: Sabrina Binotti 
Edição de Arte: Sabrina Binotti 

Revisão: Renato Campos Freire Júnior 
Wagner Jorge Ribeiro Domingues 

 
 

O conteúdo do livro e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são 
de responsabilidade exclusiva dos autores. Permitido o download da obra e o 
compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, conforme 
exemplo: “São programas que incluem exercícios de resistência, flexibilidade, 
equilíbrio e força, considerada a intervenção mais eficaz [...].” (JÚNIOR et al., 2022, p. 
6)”. mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins 
comerciais. 
 
 

Conselho Editorial: 

 

Profª. Drª. Fátima Cibele Soares - Universidade Federal do Pampa, Brasil. 
Prof. Dr. Gilson Silva Filho - Centro Universitário São Camilo, Brasil. 
Prof. Msc. Júlio Nonato Silva Nascimento - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Pará, Brasil. 
Profª. Msc. Adriana Karin Goelzer Leining - Universidade Federal do Paraná, Brasil. 
Prof. Msc. Ricardo Sérgio da Silva - Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. 
Prof. Esp. Haroldo Wilson da Silva - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho, Brasil. 
Prof. Dr. Orlando Silvestre Fragata - Universidade Fernando Pessoa, Portugal. 
Prof. Dr. Orlando Ramos do Nascimento Júnior - Universidade Estadual de Alagoas, 
Brasil. 
Profª. Drª. Angela Maria Pires Caniato - Universidade Estadual de Maringá, Brasil. 
Profª. Drª. Genira Carneiro de Araujo - Universidade do Estado da Bahia, Brasil. 
Prof. Dr. José Arilson de Souza - Universidade Federal de Rondônia, Brasil. 
Profª. Msc. Maria Elena Nascimento de Lima - Universidade do Estado do Pará, Brasil. 
Prof. Caio Henrique Ungarato Fiorese - Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. 
Profª. Drª. Silvana Saionara Gollo - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Profª. Drª. Mariza Ferreira da Silva - Universidade Federal do Paraná, Brasil. 
Prof. Msc. Daniel Molina Botache - Universidad del Tolima, Colômbia. 
Prof. Dr. Armando Carlos de Pina Filho- Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Brasil. 
Prof. Dr. Hudson do Vale de Oliveira- Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Roraima, Brasil. 
Profª. Msc. Juliana Barbosa de Faria - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 
Brasil. 
Profª. Esp. Marília Emanuela Ferreira de Jesus - Universidade Federal da Bahia, Brasil. 
Prof. Msc. Jadson Justi - Universidade Federal do Amazonas, Brasil.  
Profª. Drª. Alexandra Ferronato Beatrici - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Profª. Msc. Caroline Gomes Mâcedo - Universidade Federal do Pará, Brasil. 



Prof. Dr. Dilson Henrique Ramos Evangelista - Universidade Federal do Sul e Sudeste 
do Pará, Brasil. 
Prof. Dr. Edmilson Cesar Bortoletto - Universidade Estadual de Maringá, Brasil. 
Prof. Msc. Raphael Magalhães Hoed - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, 
Brasil. 
Profª. Msc. Eulália Cristina Costa de Carvalho - Universidade Federal do Maranhão, 
Brasil. 
Prof. Msc. Fabiano Roberto Santos de Lima - Centro Universitário Geraldo di Biase, 
Brasil. 
Profª. Drª. Gabrielle de Souza Rocha - Universidade Federal Fluminense, Brasil. 
Prof. Dr. Helder Antônio da Silva, Instituto Federal de Educação do Sudeste de Minas 
Gerais, Brasil. 
Profª. Esp. Lida Graciela Valenzuela de Brull - Universidad Nacional de Pilar, Paraguai. 
Profª. Drª. Jane Marlei Boeira - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Profª. Drª. Carolina de Castro Nadaf Leal - Universidade Estácio de Sá, Brasil. 
Prof. Dr. Carlos Alberto Mendes Morais - Universidade do Vale do Rio do Sino, Brasil. 
Prof. Dr. Richard Silva Martins - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Sul Rio Grandense, Brasil. 
Profª. Drª. Ana Lídia Tonani Tolfo - Centro Universitário de Rio Preto, Brasil. 
Prof. Dr. André Luís Ribeiro Lacerda - Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil. 
Prof. Dr. Wagner Corsino Enedino - Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil.  
Profª. Msc. Scheila Daiana Severo Hollveg - Universidade Franciscana, Brasil. 
Prof. Dr. José Alberto Yemal - Universidade Paulista, Brasil. 
Profª. Drª. Adriana Estela Sanjuan Montebello - Universidade Federal de São Carlos, 
Brasil. 
Profª. Msc. Onofre Vargas Júnior - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Goiano, Brasil. 
Profª. Drª. Rita de Cássia da Silva Oliveira - Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
Brasil. 
Profª. Drª. Leticia Dias Lima Jedlicka - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, 
Brasil. 
Profª. Drª. Joseina Moutinho Tavares - Instituto Federal da Bahia, Brasil 
Prof. Dr. Paulo Henrique de Miranda Montenegro - Universidade Federal da Paraíba, 
Brasil. 
Prof. Dr. Claudinei de Souza Guimarães - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Brasil. 
Profª. Drª. Christiane Saraiva Ogrodowski - Universidade Federal do Rio Grande, 
Brasil. 
Profª. Drª. Celeide Pereira - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil. 
Profª. Msc. Alexandra da Rocha Gomes - Centro Universitário Unifacvest, Brasil. 
Profª. Drª. Djanavia Azevêdo da Luz - Universidade Federal do Maranhão, Brasil. 
Prof. Dr. Eduardo Dória Silva - Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. 
Profª. Msc. Juliane de Almeida Lira - Faculdade de Itaituba, Brasil. 
Prof. Dr. Luiz Antonio Souza de Araujo - Universidade Federal Fluminense, Brasil. 
Prof. Dr. Rafael de Almeida Schiavon - Universidade Estadual de Maringá, Brasil. 
Profª. Drª. Rejane Marie Barbosa Davim - Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Brasil. 
Prof. Msc. Salvador Viana Gomes Junior - Universidade Potiguar, Brasil. 
Prof. Dr. Caio Marcio Barros de Oliveira - Universidade Federal do Maranhão, Brasil. 
Prof. Dr. Cleiseano Emanuel da Silva Paniagua - Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Goiás, Brasil. 
Profª. Drª. Ercilia de Stefano - Universidade Federal Fluminense, Brasil. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices para catálogo sistemático: 

1. Envelhecimento saudável: Prática de atividades 
físicas: Idosos: Promoção da saúde 613.70446 

Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964 

 

 

 

Brazilian Journals Editora 

São José dos Pinhais – Paraná – Brasil 

www.brazilianjournals.com.br 

editora@brazilianjournals.com.br  

 

 

Carvalho, Ana Beatrice Torres 
 
Idosos institucionalizados: aplicação do treinamento 
multicomponente [livro eletrônico] / Ana Beatrice Torres 
Carvalho, Marília Leite dos Santos, Ewertton Bezerra de Souza 
Bezerra. -- 1ª ed. -- São José dos Pinhais, PR: Brazilian Journals 
Publicações de periódicos e Editora, 2022. 
PDF 
 
ISBN 978-65-81028-34-3 
DOI: 10.35587/brj.ed.0001470 
 
1. Atividade física 2. Cuidadores 3. Cuidados de saúde 4. 
Envelhecimento 5. Idosos – Comportamento 6. Idosos - 
Cuidados institucionais I. Santos, Marília Leite dos. II. Bezerra, 
Ewertton Bezerra de Souza. III. Título. 
 

22-107551                                                                        CDD-613.70446 

-------------------- 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) 

http://www.brazilianjournals.com.br/
mailto:editora@brazilianjournals.com.br


AUTORES 

 

Ana Beatrice Torres Carvalho  
▪ Bacharel em Educação Física - promoção da saúde e lazer – 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
▪ Especialização em Prescrição de Exercício Físico para Reabilitação 

Cardíaca e Grupos Especiais – Universidade Gama Filho (UGF). 
▪ Mestra em Ciências da Saúde – Faculdade de Medicina (UFAM)  
 
Marília Leite dos Santos 
▪ Bacharel em Educação Física – Treinamento Esportivo pela 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
▪ Membro do Laboratório de Estudo do Desempenho Humano – 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
 
Ewertton Bezerra de Souza Bezerra 
▪ Doutor em Educação Física – Universidade Federal de Santa Catarina 
▪ Mestre em Educação Física – Universidade de São Paulo 
▪ Professor Adjunto da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia – 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
▪ Membro do Laboratório de Estudo do Desempenho Humano – 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
▪ Membro da Sociedade Brasileira de Biomecânica e do National 

Strengthand Conditioning Association (NSCA-USA);  
 

 

 

 

 

 

 

 



REVISORES CIENTÍFICOS 

 

Renato Campos Freire Júnior 
• Doutor em Reabilitação do Desempenho Funcional – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo (FMRP/USP). 
• Professor do programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências do 

Movimento Humano - Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da 
Universidade Federal do Amazonas (FEFF-UFAM). 

• Professor Adjunto da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da 
Universidade Federal do Amazonas – (FEFF/UFAM). 

 
Wagner Jorge Ribeiro Domingues  
• Doutorado em Educação Física - Universidade Estadual de Londrina 

(UEL). 
• Professor do programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências do 

Movimento Humano - Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da 
Universidade Federal do Amazonas (FEFF-UFAM). 

•  Professor Adjunto do Instituto de Ciências Sociais Educação e 
Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas (ICSEZ-UFAM).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência,  
mas pela capacidade de recomeçar”  

(F. Scott Fitzgerald) 
  



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, sobretudo, a Deus por me permitir chegar até aqui. 
Aos meus pais, que sempre me deram todo suporte necessário pra que 

eu tivesse uma educação de qualidade e me orientaram com exemplos sobre o 
servir ao próximo.  

Agradeço ao senhor Albenor Neco, que cedeu seus direitos de imagem 
para as fotos que ilustram esta obra. 

Agradeço ao meu orientador Prof. Dr.Ewertton Bezerra, por contribuir 
com minha trajetória profissional e acadêmica. 

Por fim, agradeço a todos os amigos e familiares que estão comigo 
sempre. 

 

. 

  



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico aos meus avós amados, Nair Matheus da Silva Carvalho (1939-2016) e 
Ezequiel Gonçalves de Carvalho (1924-2021), In memoriam. 
 

Ana Beatrice Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFÁCIO 

Hoje, a Instituição de longa permanência (ILPI) da Fundação Dr. 
Thomas conta com 90 % de idosos de média e alta dependência. Uma 
pesquisa com essa grandiosidade de informações feita dentro da instituição, de 
forma muito próxima, conhecendo o dia a dia, conversando, explorando como 
era a vida antes de ser admitido, respeita o limite e as características de cada 
indivíduo.  

O trabalho de Mestrado realizado pela profissional de educação física, 
Ana Beatrice Carvalho, é uma contribuição necessária para um novo olhar 
sobre atividades físicas para os idosos institucionalizados. É categórico para 
equipe multiprofissional da casa ter uma avaliação funcional do idoso e um 
treino de acordo com o nível funcional de cada um.   

Quero agradecer a profissional de educação física Ana Beatrice, por 
contribuir há dez anos com a saúde e bem-estar do idoso, seja no Parque 
Municipal do Idoso ou na Instituição de Longa Permanência (ILPI), o seu 
trabalho sempre é pautado no profissionalismo, agregando conhecimento para 
fomentar a qualidade de vida na terceira idade.   

 
                      Martha Moutinho da Costa Cruz 

Diretora-Presidente da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas 
 

  



A Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas possui idosos 
institucionalizados com média e alta dependência, eles são assistidos por uma 
equipe multidisciplinar como: médico, fisioterapeuta, assistente social, 
nutricionista e psicólogo. Sabemos que o orientador desportivo possui sua 
importância na saúde do idoso residente. Com o desenvolvimento desse 
treinamento multicomponente, esse profissional poderá trabalhar em conjunto 
com o fisioterapeuta o fortalecimento muscular e motor desse idoso 
acomodado. A orientadora desportiva e gerente da equipe dos profissionais de 
educação física Ana Beatrice Carvalho desenvolve suas habilidades 
profissionais no Parque Municipal do Idoso, um dos programas da Fundação 
Doutor Thomas, nele oferecemos a prática das atividades físicas aos idosos 
independentes que possuem 60 anos ou mais. Ela observou que o idoso que 
pratica algum exercício físico pode: fortalecer a musculatura, renovar a 
autoestima e prevenir o envelhecimento precoce. Diante de sua experiência 
vivida no parque, vislumbrou a necessidade estender o estímulo físico aos 
idosos institucionalizados e com muita maestria a tese será salutar na 
aplicabilidade nos idosos institucionalizados. 

 
Charmenia Pereira Sahdo 

Diretora Administrativa do Parque Municipal do Idoso 
 

  



APRESENTAÇÃO 

Em decorrência do intenso processo de envelhecimento da população, 
cresce a necessidade de cuidado ao idoso. As Instituições de longa 
permanência (ILPI) têm como objetivo garantir a atenção integral às pessoas 
com mais de 60 anos, defendendo a sua dignidade e os seus direitos, 
buscando prevenir a redução dos riscos aos quais idosos que não contam com 
uma moradia ou estrutura familiar se tornam expostos. No entanto, idosos 
residentes em ILPI, normalmente experimentam um alto nível de incapacidade 
funcional, déficits cognitivos graves, depressão e baixo nível de atividade física, 
passando a maior parte do dia envolvido em atividades sedentárias.  

Sabe-se que a preservação de funções físicas, como força muscular, 
equilíbrio e mobilidade são fundamentais para manter a capacidade funcional 
necessária para realização das atividades de vida diária (AVD). Por isso, é 
importante desenvolver intervenções que ajudem a evitar um estado de 
incapacidade física entre idosos institucionalizados, preservando assim, sua 
independência e autonomia. 

Para tanto, é importante que se adote um mecanismo de avaliação da 
funcionalidade do idoso, para identificar um possível grau de dependência nos 
diferentes componentes da aptidão física e assim selecionar intervenções 
adequadas com o objetivo de promover uma vida mais ativa e melhorar o 
desempenho das atividades da vida diária.  

Esta cartilha é um produto que compôs parte do projeto de mestrado 
realizado em uma ILPI e que utilizou um protocolo de avaliação funcional para 
identificar o nível de independência do idoso e assim, aplicar um programa de 
treinamento multicomponente sistematizado e personalizado de acordo com as 
condições físicas de cada um deles, com o objetivo de melhorar o desempenho 
físico funcional.  
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1 

INTRODUÇÃO 
 

 

O processo de envelhecimento é um fenômeno natural constituído de 

alterações físicas, fisiológicas e funcionais que contribui com diminuições nas 

funções orgânicas e/ou das aptidões físicas da pessoa idosa. Com o estágio 

avançado de envelhecimento ocorre a diminuição do desempenho físico 

funcional na realização das AVD, afetando diretamente a qualidade de vida do 

idoso (1). 

Os idosos institucionalizados apresentam um perfil diferenciado, elevado 

nível de sedentarismo, carência afetiva, perda de autonomia causada por 

incapacidades físicas e mentais, ausência de familiares para ajudar no 

autocuidado e insuficiência de suporte financeiro. Esses fatores contribuem 

para a grande prevalência de limitações físicas e comorbidades refletindo em 

sua independência e autonomia (2).  

Sendo assim, a manutenção do desempenho físico funcional do idoso, 

em condições de institucionalização, contribui para que ele possa manter sua 

autonomia e independência para desempenhar as atividades de vida diária 

(AVD) ou para realizar determinada atividade sem necessidade de ajuda, 

imprescindíveis para proporcionar uma melhor qualidade de vida (3). 

A avaliação do nível de dependência funcional torna-se importante ao 

idoso, pois proporcionará uma prescrição de exercícios físicos mais adequada 

às suas necessidades, aumentando a efetividade do programa e reduzindo os 

riscos (4). A prática da atividade física regular e orientada contribui para 

retardar ou minimizar os efeitos inerentes ao envelhecimento (5).  

Um programa de exercício físico adequado para o idoso deve ter como 

objetivo a manutenção de suas capacidades físicas e da sua autonomia, 

considerando a combinação ideal de intensidade, volume e frequência do 

treinamento semanal que promovam adaptações neuromusculares e 

cardiovasculares (6), além da inclusão dos diferentes componentes das 

capacidades físicas, para promover a melhoria da capacidade funcional em 

idosos. Atualmente, a convergência destas diferentes capacidades físicas no 

mesmo período de treinamento tem sido denominada de treinamento 

multicomponente (7). 
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O QUE É UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO 
MULTICOMPONENTE? 

 

 

São programas que incluem exercícios de resistência, flexibilidade, 

equilíbrio e  força, considerada a intervenção mais eficaz na melhoria da 

condição física e do estado de saúde global dos idosos, pois, um programa de 

treinamento que engloba mais de um componente da aptidão (força, resistência 

e equilíbrio) torna mais evidente a redução na incidência e risco de quedas, na 

morbidade e mortalidade e prevenindo a deficiência funcional e incapacidade 

quando comparado a um programa que foca em um único componente (8). 
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POR QUE APLICAR UM PROGRAMA DE 
EXERCÍCIO MULTICOMPONENTE? 

 

O guia Atividade Física para população brasileira recomenda a inclusão 

de exercício de força, marcha, equilíbrio, levando em consideração a 

capacidades física e perfil de saúde da pessoa idosa, com frequência de duas 

a três vezes por semana em dias alternados(9). O programa de exercícios 

físicos multicomponentes oferece uma orientação geral para projetar um 

programa de exercícios físicos para tratamento e/ou prevenção de fragilidade e 

quedas entre pessoas idosas e também consiste na junção de treinamento 

resistido, retreinamento de marcha, treinamento de equilíbrio e flexibilidade. 
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ONDE EU POSSO APLICAR O TREINAMENTO 
MULTICOMPONENTE? 

 

 

As características do treinamento multicomponente podem ser uma 

alternativa eficiente de baixo custo para as instituições (10) com aplicabilidade 

prática, sem o uso de máquinas, com equipamentos simples ou que use o peso 

corporal, e que atenda às recomendações globais quanto à prática de exercício 

físico voltada para a saúde de idosos (11).  

O treinamento multicomponente tem ganhado espaço em instituições de 

longa permanência(12–14), como forma de melhorar a capacidade física 

funcional, cognição e qualidade de vida dos idosos residentes em lares para 

idosos. O quadro 1 apresenta alguns estudos realizados em ILP e seus 

principais desfechos: 
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Quadro 1 - Alguns estudos que utilizaram o Treinamento Multicomponente com idosos 
institucionalizados. 

Fonte: Os autores. 

  

Autores/Ano Titulo Treino 
Multicomponente 

Local Desfecho 

Cartucho, 
Marta Patricia 
(2013) 

EFEITOS DE UM 
PROGRAMA DE 
EXERCÍCIOS 
MULTICOMPONENTE 
SOBRE A CONDIÇÃO 
FÍSICA E MENTAL DE 
IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS 
COM DEMÊNCIA LEVE 

Exercícios resistido 
(peso corporal), 
aeróbico e 
flexibilidade 

França Melhorias 
significativas na 
resistência 
muscular 
(membros 
superiores e 
inferiores), 
mobilidade física 
(agilidade, 
velocidade e 
equilíbrio 
dinâmico). 

Arrieta et al., 
(2018) 

A MULTICOMPONENTE 
EXERCISE PROGRAM 
IMPROVES PHYSICAL 
FUNCTION IN 
LONGTERM NURSING 
HOME RESIDENTS: A 
RANDOMIZED 
CONTROLLED TRIAL 

Força, equilíbrio, 
exercícios de 
alongamento e 
recomendações de 
caminhada. 

Espanha Melhoras 
significativas para 
todos os 
participantes com 
baixa função 
física nas 
medidas de 
circunferência da 
cintura, levantar e 
sentar na cadeira 
em 30 segundos, 
rosca direta do 
braço, pontuação 
SPPB, velocidade 
de marcha e 
escala de Berg. 

Rezola-Pardo 
et al., (2019) 

COMPARISON 
BETWEEN 
MULTICOMPONENT 
EXERCISE AND 
WALKING 
INTERVENTIONS IN 
LONG-TERM NURSING 
HOMES: A RANDOMIZED 
CONTROLLED TRIAL 

Força e equilíbrio e 
caminhada 

Espanha Melhoras 
significativas para 
o grupo 
multicomponente 
no desempenho 
da marcha em 
condições de 
tarefa única e 
dupla e na bateria 
de desempenho 
físico curto, na 
manutenção da 
função cognitiva, 
além da melhora 
significativa na 
qualidade de vida 
e redução da 
ansiedade e do 
escore de 
fragilidade de 
Fried. 
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POR QUE AVALIAR O IDOSO? 
 

O entendimento prévio do estado da condição física funcional é 

necessário antes de iniciar o programa regular de exercícios físicos, pois a 

diminuição do desempenho físico funcional na realização das AVD afeta 

diretamente a qualidade de vida do idoso (1). 

 

Avaliação dos idosos. 

 

Fonte: Google. 
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O QUE AVALIAR? 
 

 

A diminuição no equilíbrio, força e resistência exercem influência na 

restrição das atividades diárias, essa restrição pode ser avaliada por testes de 

desempenho físico que requerem pouco tempo para sua execução e foram 

desenvolvidos para auxiliar na prática clínica de identificação do nível funcional 

do idoso (15).  

 

Equilíbrio. 

 

 
                          Força.                                                                             Resistência. 

 
Fonte: Google. 
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FUNCIONAL 
 

 

Bateria SPPB 
 

A Short Physical Performance Battery (SPPB) é um instrumento para 

avaliação da capacidade funcional(16) muito usado para avaliar o desempenho 

físico dos membros inferiores na população idosa. Consiste na avaliação de 

três itens: equilíbrio estático, habilidade de caminhar e habilidade de levantar-

se de uma cadeira em cinco movimentos. Cada item varia de 0 a 4 pontos, 

somando 12 pontos, onde 0 significa pior função física e 12 o nível mais alto 

desta função (17). 

Teste de equilíbrio estático 
 

Este teste tem o objetivo de medir o equilíbrio estático (posição de pé 

sem movimento dos pés e com os olhos abertos) pelas seguintes tarefas: i) 

Pés juntos: o sujeito deve estar em pé, com os pés juntos, um ao lado do outro; 

ii) Posição semi-tandem (pés semi-calcanhar-dedo): o sujeito, em pé, 

posicionará o dedão de um pé alinhado na altura do arco plantar do outro pé; 

iii) Posição Tandem (pés em posição calcanhar-dedo: o sujeito ficará em pé e 

posicionará o calcanhar de um pé em contato com a ponta do outro pé. Duas 

tentativas serão aplicadas para cada tarefa com um intervalo de 30 segundos.  

(Figura 1). 

O teste possui os seguintes escores: a) zero, incapaz de manter-se em 

equilíbrio na primeira posição (pés juntos) por 10 segundos; b) um ponto, 

permanecer na primeira posição por 10 segundos, mas incapaz de manter a 

segunda posição, por 10 segundos; c) dois pontos,  consegue permanecer na 

segunda posição (pés semi-tandem) por 10 segundos e não o consegue na 

terceira posição por mais de 3 segundos; d) três pontos para permanecer na 

terceira posição (pés em posição tandem-calcanhar-dedo) por 3 a 9 segundos; 

e) quatro pontos, consegue ficar na terceira posição por 10 segundos. 
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Figura 1: Teste de equilíbrio: Posições dos pés para avaliação do teste de equilíbrio: pés juntos 

(feet together), pés semi calcanhar e dedo (semi tandem) e pés em posição de calcanhar dedo 

(full tandem), descrição realizada da esquerda para a direita da figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 

 

Velocidade de Marcha em 4 metros 
 

O participante iniciará em pé atrás da linha demarcadora do início da 

zona de avaliação, pés com afastamento anteroposterior conforme sua 

preferência. Ao sinal do avaliador, o participante deve caminhar em passo 

habitual uma distância de 4 metros sinalizado com cones. Serão aplicadas 

duas tentativas com um intervalo mínimo de 30s, o menor tempo será 

registrado (Figura 2).    

O escore será registro da seguinte forma: a) zero, participante incapaz 

de completar o teste; b) um ponto, velocidade menor ou igual a 0,46 metros por 

segundo (m/s) ou para tempo maior que 8,70 segundos; c) dois pontos, 

velocidade entre 0,47 a 0,64 m/s ou tempo entre 6,21 a 8,70 segundos; d) três 

pontos, velocidade entre 0,65 a 0,82 m/s ou tempo entre 4,82 a 6,20 segundos; 

e) quatro pontos, para velocidade maior que 0,83 m/s ou tempo menor que 

4,82 segundos para realização do teste (16). 

 

Feet Together Semi Tandem Full Tandem 
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Figura 2: Posição de saída e execução do teste de caminhada de 4-m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 

 

Teste de sentar e levantar em 5 vezes 

O teste de sentar e levantar tem como objetivo medir a força e a 

potência muscular dos membros inferiores. O participante iniciará o teste 

sentado em uma cadeira (altura do assento: 43 cm) com as costas retas, pés 

totalmente apoiados no chão e com afastamento próximo a largura dos 

ombros, braços cruzados a frente do peitoral, com quadril e joelhos flexionados 

a 90°. O participante deverá realizar 5 repetições saindo da posição sentada 

até a posição em pé e retornar à posição inicial dentro do menor tempo (O mais 

rápido que ele conseguir) (Figura 3). 

O escore é zero, quando não completa o teste. b) escore um, para 

tempo de levantar-se da cadeira, nas cinco vezes consecutivas, maior que 16,7 

segundos; c) escore dois, para tempo entre 13,7 a 16,6 segundos; d) escore 

três, para tempo entre 11,2 a 13,6 segundos, e) o escore máximo, quatro 

pontos, para tempo menor que 11,1 segundos (16). 
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Figura 3: Posição de execução do teste de sentar-se e levantar cinco vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 

 

Como avaliar os resultados? 

O escore total da SPPB é obtido pela soma das pontuações de cada 

teste, variando de zero (pior desempenho) a doze pontos (melhor 

desempenho), permitindo assim a classificação do nível funcional do idoso(18). 

A classificação da capacidade funcional com base na pontuação da batereia 

SPPB, é apresentada na tabela 1: 

 

Tabela 1 - Classificação do escore total do Short Physical Performance Battery (Bateria SPPB) 
(18). 

Pontuação SPPB Classificação Funcional 

0 – 3 Incapaz 

4 – 6 FrágiI 

7 – 9 Pré-Frágil 

10 – 12 Independente 

Nota: Na versão original, a classificação do SPPB recebe as seguintes nomenclaturas: 0 a 3 

pontos: incapacidade ou capacidade ruim; 4 a 6 pontos: baixa capacidade; 7 a 9 pontos: 

capacidade moderada e 10 a 12 pontos: boa capacidade (16). Fonte: Os autores.  
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COMO AVALIAR O RISCO DE QUEDA? 
 

Timed Up and Go (TUG) 

O TUG é um teste de coordenação e agilidade para pessoas idosas. Ele 

tem como objetivo medir a velocidade, a agilidade e o equilíbrio dinâmico. O 

participante iniciará o teste sentado sobre uma cadeira de encosto e 43 cm de 

altura, pés totalmente apoiados sob uma superfície rígida e braços relaxados 

sobre as coxas. Ao sinal do avaliador, ele será instruído a levantar-se, e em 

seguida irá se deslocar por um trajeto de 3 m até um cone na sua velocidade 

habitual, dará a volta no mesmo e retornará ao ponto de saída, sentando-se 

novamente. O avaliador cronometra o teste quando o avaliado desencosta da 

cadeira até retornar e encostar novamente. Serão aplicadas duas tentativas 

com um intervalo mínimo de 30s, o menor tempo será registrado (Figura 4). 

 

Figura 4: Posição de saída e execução do teste de mudança de direção (timed-up-and-go), 6m, 
total do circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 

 

Como avaliar? 

O risco de queda é determinado pelo tempo para realizar o teste como 

mostrado na tabela 2: 
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Tabela 2 - Risco de queda de acordo com o teste Timedupand go adaptado do ebook 
programa de entrenamiento físico multicomponente Vivifrail (18). 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 

 

Para todos os testes que necessitarão de o avaliador iniciar com um 

sinal de comando, será utilizado a expressão “quando o Sr. ou Sra. quiser” por 

parte do avaliador. 

  

Tempo (segundos) Risco de Queda 

<10 Baixo Risco 

Entre 10 e 19 Risco Moderado 

>=20 Alto Risco 
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AVALIAÇÕES COMPLEMENTARES IMPORTANTES 

Avaliação da força de preensão manual 

A força de preensão manual é um instrumento simples, utilizado para 

identificar força de membros superiores com um dinamômetro de pressão 

manual. Sendo considerado um bom preditor de prognóstico de saúde edo 

desempenho em tarefas motoras de idosos residentes em ILPI(19). Para a 

realização do teste, o idoso deverá estar sentado em uma cadeira, com os 

ombros posicionados em posição neutra, uma das mãos apoiadas na coxa 

enquanto o cotovelo do membro a ser medido será mantido flexionado em 90 

graus, com o antebraço em rotação neutra. É solicitada a realização de três 

tentativas para cada uma das mãos, de maneira alternada iniciando-se com a 

mão que o idoso considere mais forte. A força deve ser empregada de maneira 

progressiva até chegar à máxima. A melhor marca entre as 3 tentativas para 

cada uma das mãos é utilizada como medida. No entanto, a medida final será a 

maior entre elas (figura 5). 

Figura 5: Posição de execução do teste de preensão manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Os autores. 

 

Como avaliar? 

Para considerar como força normalmente os valores de referência 

são(20):  

Homens: (>30kg) e Mulheres: (>20kg). 
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Escala de Depressão Geriátrica (GDS) 

A Escala de Depressão Geriátrica (GDS) foi desenvolvida por Yesavage 

em 1983, sendo um dos instrumentos mais comumente aplicados para 

rastreamento de depressão entre a população idosa. As versões brasileiras da 

GDS-15 e GDS-10 oferecem medidas válidas para o rastreio de episódio 

depressivo maior de acordo com os critérios da CID-10 e DSM-IV(21) e é 

particularmente interessante para uso na rotina dos serviços de saúde (22). 

(Anexo 1) 

Como Avaliar? 

Os valores atribuídos a cada resposta valem 0 ou 1. Resultado de 0 a 5 

significa depressão improvável; de 6 a 9 pontos, possível depressão; 10 a 15 

pontos, depressão provavelmente presente.  

Funções cognitivas – (CS-10) 

A Triagem Cognitiva de 10 pontos (CS-10) é um instrumento de triagem 

breve para detectar deficiências cognitivas, desenvolvido por Apolinário et al., 

(24). Avalia a orientação temporal de três itens (data, mês, ano), fluência de 

categoria (nomeação de animais em 1 minuto) e recordação de três palavras 

(Carro, Vaso e Tijolo), (24). O CS-10 apresenta características importantes que 

o tornam particularmente vantajoso para uso na prática clínica: (1) leva apenas 

cerca de 2 minutos para ser concluído; (2) não requer materiais específicos; (3) 

possui estrutura de fácil memorização para ser administrado e pontuado de 

memória; (4) é adequado para populações de baixa escolaridade por não exigir 

leitura, escrita, desenho e outras habilidades adquiridas com a escolarização; 

(5) não inclui pistas visuais ou tarefas motoras e, portanto, pode ser 

completada sem desvantagens consideráveis por indivíduos com deficiências 

motoras ou sensoriais comuns em idade avançada; e (6) pode ser facilmente 

administrado por telefone (24). (Anexo 2) 

Como avaliar os resultados? 

O cálculo do escore CS-10 foi baseado nas informações existentes dos 

itens do MEEM, somando o recall de três itens da versão brasileira e três dos 

itens de orientação temporal (data, mês e ano), (24). 
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A cada questão correta, atribuiu-se o valor de um ponto, sendo que a 

pontuação para nomeação de animais é de forma escalonada até quatro 

pontos, a saber na tabela 3: 

 

Tabela 3 - Pontuação questionário CS-10 (24). 

Nº pontos Pontuação 

0-5 0 

6-8 1 

9-11 2 

12-14 3 

>=15 4 

Fonte: Os autores. 

 

 O valor máximo do teste é de 10 pontos. O teste é ajustado para nível 

de escolaridade: - Nenhuma educação formal (adicionar 2 pontos - para um 

máximo de 10); - 1-3 anos de educação (adicionar 1 ponto - para um máximo 

de 10). Os pontos de corte são: - 0 a 5 pontos: Provável deterioração cognitiva; 

- 6 a 7 pontos: Possível deterioração cognitiva; - >= 8 pontos: Exame Normal. 

 

Escala de Katz (ABVD) 

A escala de Katz é um instrumento utilizado para avaliar o estado 

funcional e Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD), no que se refere à 

classificação da dependência/ independência e das atividades envolvidas como 

banho, vestir, transferência, controle dos esfíncteres e alimentação. A escala 

pode ser aplicada inicialmente ou periódica (cada 06 meses ou um ano) e esse 

processo é feito por profissionais multidisciplinares (25). Essa escala foi 

adaptada para cultura de idosos brasileiros por Lino e colaboradores em 2008, 

(26) (Anexo 3). 

SARC-F + CC 

Trata-se de um questionário que envolve cinco perguntas sobre os 

componentes: força, necessidade de assistência ao caminhar, levantar e sentar 

em uma cadeira, subir escadas e histórico de quedas. A escala de pontuação 

tem 3 níveis de 0 a 2 pontos para cada item, sendo o intervalo total de 



17 

pontuação entre 0 a 10, onde a pontuação ≥4 pontos é considerada preditivo 

de sarcopenia. Posteriormente houve a inclusão da medida de circunferência 

da panturrilha como forma de mensurar a massa muscular do idoso, passando 

a se chamar SARC-F + CC (27), (Anexo 4). 

 

Circunferência da panturrilha 

A circunferência da panturrilha (CP) pode ser uma medida importante no 

diagnóstico da condição nutricional, da capacidade funcional e de saúde do 

idoso, pois é um procedimento simples, barato e não invasivo. É considerada 

uma medida antropométrica bastante importante que indica alterações na 

massa magra que ocorrem com a progressão da idade e o decréscimo da 

atividade física (28).  A medida é feita com uma fita métrica na maior porção 

muscular. 

Como avaliar o resultado? 

A circunferência de panturrilha inferior a 31 cm é considerada 

atualmente o melhor indicador clínico de sarcopenia e está relacionada à 

incapacidade funcional e ao risco de quedas (28). 

Medida de circunferência panturrilha.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google. 
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COMPOSIÇÃO CORPORAL 

Análise de Impedância Bioelétrica (BIA) 
 

 A técnica de impedância utiliza de corrente elétrica alternada, 

denominada impedância (Z), sendo capaz de passar entre as células (corrente 

elétrica de baixa frequência) ou penetrá-las (corrente elétrica de alta 

frequência). Isso é possível devido à impedância ser composta por dois 

vetores: a resistência (R) e a reatância (Xc) (29,30). A resistência (R) refere-se 

à força ou oposição exercida por um condutor biológico a uma corrente 

alternada atribuível a fluidos intracelulares e extracelulares, enquanto a 

reatância (Xc) equivale a excitação das membranas celulares, representando o 

componente capacitivo da impedância (30–32).  

Com a determinação dos valores de R e Xc são calculados a impedância 

(Z) e o ângulo de fase (PhA), estimada a água corporal total (TBW), além da 

quantidade de água extracelular (ECW) e intracelular (ICW). A massa livre de 

gordura (FFM), pode ser calculada assumindo que a TBW é uma parte 

constante dela (33), enquanto a massa gorda é calculada seguidamente como 

a diferença entre o peso corporal e a massa livre de gordura (34,35). 

Embora o corpo não seja um cilindro uniforme e sua condutividade não 

seja constante, foi determinada uma relação empírica de estimativas da 

composição corporal por impedância bioelétrica de corpo inteiro baseadas na 

equação V = p x S2/R (30,34), em que o volume condutivo (V) é assumido 

como representando água corporal total (TBW) ou massa livre de gordura 

(FFM), (p) é a resistividade específica do condutor, estatura (S) é considerada 

como um estimativa do comprimento do condutor e resistência de corpo inteiro 

(R) é medido com quatro eletrodos de superfície colocados em pulso e 

tornozelo. Assim, o volume de TBW ou FFM é diretamente proporcional a S2 / 

R. A partir dessas determinações, associações estatísticas foram estabelecidas 

entre S2 / R e TBW ou FFM medidas em amostras de crianças e adultos(34). 

Análise de regressão foi usado para derivar equações para prever FFM medido 

ou a TBW de S2 / R sozinho; S2 / R mais peso corporal (Wt); ou S mais R e Wt 

(34), conforme apresentado a seguir: 
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Tabela 4 - Equações para prever massa livre de gordura (fatfreemass, FM). 

Equação Referência 

FFM = b(S2/R) + b0 Baumgartner; Chumlea; Roche (1990) 

FFM = b1(S2/R) + b2(Wt)+b0 
Chumlea; Guo (1994) 

FFM = b1(S2) + b2(R) + b3(Wt)+b0 Heitmann (1994) 

Nota: onde b1 é o coeficiente de regressão para a inclinação e b0 é a interceptação da linha de 
regressão. Fonte: adaptado de HOUTKOOPER et al., (34). 

 

 

Para determinar o conteúdo de gordura corporal, a porcentagem de 

gordura corporal (% GC) é calculada a partir da determinação de MLG e peso 

corporal [Wt - MLG = FM; % BF = (FM / Wt) x 100, onde FM é a massa gorda], 

ou do previsto em equações derivadas do peso corporal e S2 / R 

(HOUTKOOPER et al., 1996), da seguinte forma: 

Tabela 5 - Equações para prever percentual de gordura (%BF, body fat). 

Equação Referência 

%BF = b1[(Wt x R)/S2] Kushner et al., (1992) 

%BF = b1(S2/R) + b2(Wt) + b0 Lukaski (1987) 

Fonte: Adaptado de HOUTKOOPER et al., (34). 

 

A partir das propriedades de impedância únicas de cada tecido, várias 

equações de regressão foram implementadas para obter uma série de 

parâmetros de composição corporal (36). Ao considerar que R é proporcional 

ao comprimento da área da seção transversal de um condutor, medições de 

comprimentos de corpo e circunferências também são usadas como variáveis 

preditoras nos modelos de regressão (34). Além disso, sexo, idade, peso, 

altura e nível de atividade física podem ser preditores significativos em 

equações de regressão para a estimativa da composição corporal em grupos 

heterogêneos de indivíduos (34,37). Para mais, observa-se que o componente 

Xc não está incluído na maioria das equações preditivas. 

Em se tratando de idosos, os cuidados com a utilização das equações 

preditivas existentes, deve ser ainda maior. Isso devido às alterações 

atribuídas ao processo de envelhecimento como mudanças no nível de 

hidratação e, reduções da massa magra e da água corporal total (38). Por esse 
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motivo, optamos apenas por apresentar algumas das equações preditivas 

disponíveis na literatura que foram desenvolvidas e validadas para populações 

idosas, Tabela 6. Assim, caberá ao avaliador selecionar qual destas equações 

irão lhe proporcionar resultados mais precisos para avaliação de sua amostra.  

 

Tabela 6 - Exemplos de equações derivadas da BIA para estimar de água corporal total ou 
massa livre de gordura de idosos. 

Referência Idade Sexo Equação SEE ou CE MR 

 FMM (Kg)  

Deurenberg et 

al., (1990) 
60-83 F/M 

(0,671 x 104 x H2/R) + (3,1 x S) + 

3,9 

3,1 PH 

Deurenberg et 

al., (1990) 
60-83 F/M 

(0,360 x 104 x H2/R) + (0,359 x PC) 

+(4,5 x S) – (20 x Cco) + 7,0 

2,5 PH 

Dey et al., 

(2003) 
70-75 

F/M 11,78 + (0,499 x H2
[cm] /R) + (0,134 

x PC) + (3,449 x S) 

2,64 4-C 

Sun et al., 

(2003) 
12-94 

M -10,68 + (0,65 x H2/R) + (0,26 x PC) 

+ (0,02 x R) 

3,9 MMC 

Sun et al., 

(2003) 
12-94 

F -9,53 + (0,69 x H2/R) + (0,17 x PC) 

+ (0,02 x R) 

2,9 MMC 

Kyle et al., 

(2001) 
18-94 

F/M  -4.104 + 0.518 (H2/R) + 0.231 (PC) 

+ 0.130 (Xc) + (4.229 (S) 

EC <3,5* e 

< 2,5** 

DEXA 

 TBW (L)  

Sun et al., 

(2003) 
12-94 

M 
1,20 + (0,45 x H2/R) + (0,18 x PC) 3,8 MMC 

Sun et al., 

(2003) 
12-94 F 3,75 + (0,45 x H2/R) + (0,11 x PC) 2,6 MMC 

Nota: F: Feminino/M: Masculino; SEE: Erro Padrão de Estimativa (kg); MR: Método de 
Referência; H: estatura (m); R: resistência (Ω); S: Sexo (mulheres = 0; homens = 1); PC: Peso 
Corporal (kg); Cco: Circunferência da Coxa (m); PH: Pesagem Hidrostática; 4-C: Modelo de 
quatro compartimentos; MMC: Modelo de Multicomponentes. CE: Erro Constante, *homens e 

**mulheres, dados validados para idosos brasileiros. Fonte: Adaptado de referências (39–41) 

 

Diante disso, das equações apresentadas na Tabela 1, apenas as 

equações de (38,41,42)  e para homens (CE entre -0,7 kg e 2,5 kg) e, as 

equações de (41,42) para mulheres (CE entre 0,3 kg e 2,7 kg), foram validadas 

para a estimativa da FFM de idosos brasileiros (41). 

Vale ressaltar que essas equações variam conforme o aparelho 

e apresentam validade apenas para a população de origem, tornando-se 

necessária a validação cruzada em outros grupos populacionais (43). Além do 
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mais, dentre os diferentes dispositivos existentes e suas tecnologias (mão a 

mão, pé a pé, segmentar direto e pé a mão), a tecnologia pé-a-mão de 

frequência única de 50 kHz é considerada o método de referência para BIA em 

humanos (30,31). 

Como avaliar os resultados? 

A precisão de determinada equação de predição para estimara 

composição corporal em humanos, depende em parte da precisão de medição 

do critério de variação. Assim, as medidas de critério de FFM e porcentagem 

de gordura corporal usada na validação e validação cruzada, estudos da 

abordagem de impedância bioelétrica, são derivados principalmente de 

densitometria e hidrometria (34). 

Para avaliar os níveis de precisão deve-se verificar o erro padrão de 

estimativa (SEE) baseando-se em um método de critério (que em sua maioria, 

já possui seu próprio erro de medição), como por exemplo a Equação de 

Siri(44)usada para prever a porcentagem de gordura a partir da densidade 

corporal. A Tabela 7 apresenta um sistema de classificação subjetiva para 

avaliar SEEs para equações usadas para prever a FFM em adultos, tendo 

como método de critério a densitometria (45). 
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Tabela 7 - Erros padrão de estimativa (SEE) de FFM e erros reais com um método de critério livre de 
erros (massa livre de gordura estimada por densitometria). 

 SEE Erro real 

Avaliação subjetiva Homem Mulher Homem Mulher 

Ideal 2.0-2.5 1.5 -1.8 0.0-1.8 0.0-1.8 

Excelente 2.5 1.8 1.8 1.0 

Muito bom 3.0 2.3 2.3 1.7 

Bom 3.5 2.8 2.9 2.4 

Razoavelmente bom 4.0 2.8 2.9 2.4 

Razoável 4.5 3.6 4.0 3.3 

Não recomendado >4.5 >4.0 - - 

Fonte: Adaptado de HOUTKOOPER et al.,  (34). Unidade quilogramas. 

 

Um ponto a ser salientado é que os tecidos magros possuem uma maior 

condutibilidade de corrente elétrica devido à grande quantidade de água e eletrólitos, 

apresentando baixa resistência à passagem da corrente elétrica. Em contrapartida, 

os tecidos adiposo e ósseo assim como a pele representam um meio de baixa 

condutibilidade, ou seja, apresentam maior resistência (46). 

Ângulo de fase (PhA) 
 

O ângulo de fase (PhA) é o parâmetro de impedância mais clinicamente 

estabelecido, um indicador relevante de saúde celular, massa celular e a integridade 

da membrana celular (47), também apresenta associação com a redução do 

estresse oxidativo e processos inflamatórios (48). Ele expressa tanto a quantidade 

quanto qualidade do tecido mole, podendo ser calculado diretamente como seu arco 

tangente: (Xc / R) 180° / π (32). O PhA pode ser usado como um preditor de força 

corporal, agilidade e equilíbrio dinâmico em idosos saudáveis e, quando em valores 

maiores, está associado a uma melhor função física, qualidade e funcionalidade 

muscular, independentemente do sexo, idade, músculo esquelético e composição 

corporal(47,49). Além disso, o PhA pode ser usado como ferramenta de triagem 

para a identificação de pacientes com estado nutricional e funcional prejudicado 

(32). 

Como avaliar os resultados? 

Considerando que o sexo e a idade são responsáveis por explicar de forma 

mais efetiva a variabilidade do ângulo de fase e que o IMC e percentual de massa 
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gorda (%FM) nem sempre estão disponíveis em situações clínicas (por exemplo, 

para pacientes acamados), sugere-se valores de referência de ângulo de fase 

estimados por sexo e idade apenas (50), Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Ângulos de fase de acordo com a faixa etária e sexo*. 

  Ângulo de Fase 

Grupo de 

idade 

Homens 

(n=832) 

Mulheres 

(n=1135) 
p** 

18–20 anos 7.90 ± 0.47 (6.97, 8.75) [17] 7.04 ± 0.85 (5.90, 8.91) [20] < 0.001 

20–29 anos 8.02 ± 0.75 (6.83, 9.17) [178] 6.98 ± 0.92 (5.64, 8.55) [171] < 0.001 

30–39 anos 8.01 ± 0.85 (6.64, 9.48) [178] 6.87 ± 0.84 (5.57, 8.36) [242] < 0.001 

40–49 anos 7.76 ± 0.85 (6.53, 9.00) [121] 6.91 ± 0.85 (5.57, 8.33) [165] < 0.001 

50–59 anos 7.31 ± 0.89 (6.12, 8.68) [106] 6.55 ± 0.87 (5.48, 7.96) [205] < 0.001 

60–69 anos 6.96 ± 1.10 (5.40, 8.88) [111] 5.97 ± 0.83 (4.69, 7.48) [180] < 0.001 

≥70 anos 6.19 ± 0.97 (4.77, 8.01) [121] 5.64 ± 1.02 (4.22, 7.04) [152] < 0.001 

Nota: Todos os valores estão apresentados em Média (�̅�)± Desvio padrão (SD); 5º e 95º percentis 
entre parênteses; tamanho amostral entre colchetes.**Teste t. Fonte: Adaptado de Barbosa-Silva et 

al., (51) 

 
O ângulo de fase diminui com aumento da idade, devido a uma redução na 

reactância paralela à perda de massa muscular e um aumento na resistência em 

consequência da diminuição da proporção de água corporal em virtude do aumento 

da gordura massa em idade avançada. Além disso, os homens têm ângulos de fase 

maiores do que as mulheres, por possuir maior quantidade de massa muscular 

corporal. O ângulo de fase também se torna maior com o aumento do IMC devido à 

elevação do número de células musculares e de gordura (32). 
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PROGRAMA DE TREINAMENTO MULTICOMPONENTE 
 

O treinamento multicomponente é recomendado pelo American College of Sports in Medicine para melhoras ou manter as 

funções físicas em idosos, sendo muito eficaz na redução do risco de queda (10,52–54). 

 

Tabela 9 - Modelo de um programa de treinamento multicomponente. 

Programa Semana 1-4 Semana 5-8 Semana 9-12 

Aquecimento Marcha estacionária Marcha estacionária Marcha estacionária 

 

Mobilidade articular 

Articulação alvo: tornozelo, 
quadril, ombro, punho 

5 – 2 x 10 repetições 

Articulação alvo: tornozelo, quadril, 
ombro, punho 

5 – 2 x 10 repetições 

Articulação alvo: tornozelo, 
quadril, ombro, punho 

5 – 2 x 10 repetições 

 

 

 

 

 

Treinamento resistido 

 

Agachamento (figura 6); 
Extensão de joelho (figura 7); 

Flexão de joelho em pé  

(figura 8); 

Abdução de quadril 

Flexão plantar (figura 9); 

Puxada faixa elástica  

(figura 11); 

Supino Sentado faixa elástica 
(figura 10); 

Agachamento; Extensão de joelho; 

Flexão de joelho em pé; 

Abdução de quadril 

Panturrilha em pé; 

Remada faixa elástica; 

Supino Sentado faixa elástica; 

Agachamento; Extensão de 
joelho; 

Flexão de joelho em pé; 

Abdução de quadril 

Panturrilha em pé; 

Remada faixa elástica; 

Supino Sentado faixa 
elástica; 

 

Treino de marcha (ritmo) 

6 séries com uma relação 
trabalho: repouso de 1: 5 (20s 

a 90 % d teste de 10m 
(velocidade) 

6 séries com uma relação trabalho: 
repouso de 1: 4 (20s a 90 % d 

teste de 10m (velocidade) 

6 séries com uma relação 
trabalho: repouso de 1:3 

(20s a 90 % d teste de 10m 

(velocidade) 

 

Treino de marcha 
(coordenação) 

- Andar habitual em linha reta 
com coordenação (6m) 

2 a 3x 

- Andar habitual em linha reta 

- Andar habitual com mudança de 
direção e coordenação 

2 a 3x 

- Andar habitual com mudança de 

- Andar habitual com 
mudança de direção e 

coordenação e dupla tarefa 
(fluência verbal) 
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com coordenação e 
obstáculos (6m) 

2 a 3x 

 

direção e coordenação e 
obstáculos 

2 a 3x 

 

2 a 3x 

- Andar habitual com 
mudança de direção, 

coordenação e obstáculo e 
dupla tarefa (fluência 

verbal) 

 

 

 

Treino de equilíbrio 

- Andar sobre uma linha reta 

- Andar, para e começar linear 

 

- Andar, para e começar linear com 
obstáculo. 

- Andar, para e começar com 
mudança de direção. 

 

- Andar, para e começar 
com mudança de direção e 

obstáculo 

- Andar, para e começar 
com mudança de direção e 

dupla tarefa (fluência verbal) 

 

 

 

 

 

 

Alongamento 

realizado nos grandes grupos 
musculares (peitoral, dorsal, 
quadríceps, posteriores de 
coxa e panturrilha), duas 
séries de três repetições 

mantendo a permanência de 
10 segundos em cada posição. 
Aumentando progressivamente 

o tempo de permanência de 
cada alongamento 

realizado nos grandes grupos 
musculares (peitoral, dorsal, 

quadríceps, posteriores de coxa e 
panturrilha), duas séries de três 

repetições mantendo a 
permanência de 10 segundos em 

cada posição. Aumentando 
progressivamente o tempo de 

permanência de cada alongamento 

realizado nos grandes 
grupos musculares (peitoral, 

dorsal, quadríceps, 
posteriores de coxa e 

panturrilha), duas séries de 
três repetições mantendo a 

permanência de 10 
segundos em cada posição. 

Aumentando 
progressivamente o tempo 
de permanência de cada 

alongamento 

Fonte: Os autores. 
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                                       Figura 6: Agachamento.                                                                                   Figura 6: Extensão de joelhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fonte: Os autores.                                                                                                  Fonte: Os autores. 
 

                                Figura 7: Flexão de joelhos em pé.                                                                           Figura 8: Flexão plantar 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fonte: Os autores.                                                                                                       Fonte: Os autores. 
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                                       Figura 9: Supino sentado.                                                                                                   Figura 10:Puxada sentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fonte: Os autores.                                                                                                             Fonte: Os autores.                                                                                                  
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O monitoramento da intensidade na sessão de treino para aumento de 

carga pode ser realizado através da escala de percepção de esforço (PSE). 

Como sugestão de escala de percepção de esforço para treinamento resistido, 

podemos citar a escala de OMNI-RES validada por Grigoletto e colaboradores 

(55) para a população idosa, que varia de 0 a 10, figura 12. Para PSE com 

valores ≤5, a intensidade é considerada moderada. Neste caso, a carga de 

trabalho pode progredir para a próxima sessão. Já para valores da PSE ≥ 6 ou 

≤ 8 considerados difíceis, a carga de trabalho pode ser mantida. Caso a 

percepção de esforço seja ≥ 9 é considerada muito difícil, portanto, entende-se 

que a intensidade está muito alta e se permanecer por duas sessões 

consecutivas, recomenda-se reduzir o volume de exercícios (56).  

Outra escala de percepção subjetiva de esforço que pode ser utilizada 

como ferramenta complementar para determinar a intensidade do treinamento 

aeróbico é a escala de Borg CR-10, uma escala bastante comum e utilizada e 

que apresenta uma variação em números de 0 (repouso) a 10 (máximo). 

 

Figura 11:A. Escala de Borg CR-10(57). B. Escala de OMNI-GSE (55). 

 

Fonte: Os autores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Portanto, avaliar a capacidade físico funcional de idosos residentes em 

ILPI é essencial para implantar um programa de exercícios adequado ao nível 

de funcionalidade do idoso, combatendo o sedentarismo e incapacidades 

físicas. Nesse contexto, recomendamos que a utilização de intervenções 

multicomponentes baseadas em evidências seja aplicada, devido aos 

benefícios alcançados para a funcionalidade e qualidade de vida de idosos 

institucionalizados. 
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APÊNDICE 1 
 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica – Avaliação Funcional 

Data:___/____/______ 

Dados Pessoais 

Nome: 

Idade: Sexo:           (  ) Feminino                         (  ) Masculino 

 

Medidas Antropométricas 

Peso: Altura: IMC: 

Circunferência de panturrilha: 

Bioimpedancia: 

Avaliação da capacidade funcional 

1. Teste de equilíbrio (10s) Tentativa 1 Tentativa 2 

Pés juntos   

Semi-tandem   

Tandem   

 

2. Teste de levantar e sentar 05 vezes Total de repetições:  

 

3. Velocidade de marcha Tentativa 1 Tentativa 2 

Teste de 4 metros   

Teste de 6 metros    

 

4. Timed Up and Go - TUG 
Tentativa 1 Tentativa 2 

  

 

5. Preensão Manual Tentativa 1 Tentativa 2 Tentativa 3 

Lado direito    

Lado esquerdo    
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ANEXO 1 
 

Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15). 

D.1) Você está basicamente satisfeito com sua vida? ( 0 ) SIM ( 1 ) NÃO D 

D.2) Você deixou muitos de seus interesses e atividades? ( 1 ) SIM ( 0 ) NÃO 

D.3. Você sente que sua vida está vazia? ( 1 ) SIM ( 0 ) NÃO 

D.4) Você se aborrece com frequência? ( 1 ) SIM ( 0 ) NÃO 

D.5) Você se sente de bom humor a maior parte do tempo? ( 0 ) SIM ( 1 ) NÃO 

D.6) Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer? ( 1 ) SIM ( 0 ) NÃO 

D.7) Você se sente feliz a maior parte do tempo? ( 0 ) SIM ( 1 ) NÃO 

D.8) Você sente que sua situação não tem saída? ( 1 ) SIM ( 0 ) NÃO 

D.9) Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? ( 1 ) SIM ( 0 ) NÃO 

D.10) Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria? (1 ) SIM ( 0 ) NÃO 

D.11) Você acha maravilhoso estar vivo? ( 0 ) SIM ( 1 ) NÃO 

D.12) Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias? ( 1 ) SIM ( 0 ) NÃO 

D.13) Você se sente cheio de energia? ( 0 ) SIM ( 1 ) NÃO 

D.14) Você acha que sua situação é sem esperanças? ( 1 ) SIM ( 0 ) NÃO 

.15) Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você? ( 1 ) SIM ( 0 ) NÃO 

 

Pontuação: _____________  

 

Referência: Yesavage JA, Brink TL Rose TL et al. Development and validation 

of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiat Res 

1983; 17:37-49. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

ANEXO 2 
 

Triagem cognitiva de 10 pontos (10 CS) 

Referência: Apolinário D et al., International J GeriatricPsychiatric v.31, n.1, p.4-
12, 2016. 

Nome:                                                                                                            
Data:                                
Sexo:                                 Idade:                                  Escolaridade: 

ORIENTAÇÃO 

Em que ano estamos?      0        1 

Em que mês estamos?      0        1 

Que dia do mês é hoje?      0        1 

APRENDIZADO 

Agora eu vou dizer o nome de 
3 objetos para você 

memorizar. Assim que eu 
terminar repita os 3 objetos. 

(até 3 tentativas se 
necessário) 

Versão 
A 

Óculos 
Caneta 
Martelo 

Versão 
B 

Chapéu 
Moeda 

Lanterna 

Versão 
C 

Relógio 
Chave 

Vassoura 
 

 
Não 

pontua 

FLUÊNCIA VERBAL 

 
Agora eu quero que você me 

diga o maior número de 
animais que conseguir, o mais 
rápido possível. Vale qualquer 

tipo de animal ou bicho. Eu 
vou marcar o tempo no relógio 
e contar quantos animais você 
consegue dizer em 1 minuto. 

1. 11. 21. Animais 
0-5:         0 

6-8:           

1 

9-11:         

2  

12-14:       

3 

15 ou +:    
4 

2. 12. 22. 

3. 13. 23. 

4. 14. 24. 

5. 15. 25. 

6. 16. 26. 

7. 17. 27. 

8. 18. 28. 

9. 19. 29. 

10. 20. 30. 

EVOCAÇÃO 

 
Agora me diga quais eram os 

3 objetos que eu pedi para 
você memorizar. 

Versão 
A 

Óculos 
Caneta 

Martelo 

Versão 
B 

Chapéu 
Moeda 

Lanterna 

Versão 
C 

Relógio 
Chave 

Vassoura 

 
0 1 
0 1 
0        1 

Ajuste para Escolaridade (10-CS-Edu) 
● Sem escolarização formal: + 2 pontos (máximo de 
10)  
● 1-3 anos de escolaridade: + 1 ponto (máximo de 
10) 
 

Interpretação do 10-CS-Edu 

• ≥ 8 pontos: Normal 

• 6-7 pontos: Comprometimento Cognitivo Possível 

• 0-5 pontos: Comprometimento Cognitivo Provável 

 

10-CS  

 
10-CS Edu 
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ANEXO 3 

 

ESCALA DE ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA – ADAPTADA – 

KATS 

Atividade SIM NÃO 

BANHO   

Não recebe ajuda ou somente recebe ajuda para parte do corpo 1 0 

VESTIR-SE   

Pega as roupas e se veste sem ajuda (exceto amarrar sapatos) 1 0 

HIGIENE PESSOAL   

Vai ao banheiro, usa o banheiro, veste-se e retorna sem ajuda 

(pode usar andador ou bengala) 

1 0 

TRANFERÊNCIA   

Deitar, sentar e levantar sem auxílio (pode usar andador ou 

bengala) 

1 0 

CONTINÊNCIA    

Controla completamente urina e fezes 1 0 

ALIMENTAÇÃO   

Come sem ajuda (exceto cortar carne ou passar manteiga no 

pão 

1 0 

                                              ESCORE TOTAL   

 

PONTUAÇÃO: 

6 PONTOS: INDEPENDETE 

4 PONTOS: DEPENDÊNCIA PARCIAL 

2 PONTOS: DEPENDÊNCIA IMPORTANTE 

 

 

Referências: Lino VTS, Pereira SRM, Camacho LAB, Ribeiro Filho ST, 
Buksman S. Cross-cultural adaptation of the Independence in Activities of Daily 
Living Index (Katz Index). Cad Saude Publica. 2008;24(1):103–12.  
 
Katz S, Ford A, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of illness in the 
aged. The index of ADL: a standardized measure of biological and psychosocial 
function. JAMA 1963; 12:914-9. 
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ANEXO 4 
 

Questionário do SARC-F + CC 

Força O quanto de dificuldade você tem para levantar e carregar 5kg?  

( ) Nenhuma = 0 (X) Alguma = 1 ( ) Muita, ou não consegue = 2 

Ajuda para 

caminhar 

O quanto de dificuldade você tem para atravessar um cômodo? 

 ( ) Nenhuma = 0 (X) Alguma = 1 ( ) Muita, ou não consegue = 2 

Levantar da 

cadeira 

O quanto de dificuldade você tem para levantar de uma cama 

ou cadeira? 

 ( ) Nenhuma = 0 (X) Alguma = 1 ( ) Muita, ou não consegue = 2 

Subir escadas O quanto de dificuldade você tem para subir um lance de 

escadas de10degraus?  

( ) Nenhuma = 0 (X) Alguma = 1 ( ) Muita, ou não consegue = 2 

Quedas Quantas vezes você caiu no último ano? 

( ) Nenhuma = 0 (X) 1-3 quedas = 1 ( ) 4 ou mais quedas = 2 

 

Panturrilha 

A circunferência da panturrilha direita apresenta menor ou igual 

aos valores ao lado considerando o sexo?  

Mulheres: ( )>33cm=0 ( ) ≤33cm=10  

Homens: (X) >34cm=0 ( ) ≤34cm=10 

Somatório (0-20 pontos) 

0-10: sem sinais sugestivos de sarcopenia no momento (cogitar reavaliação 

periódica). 

11-20: sugestivo de sarcopenia (prosseguir com investigação diagnóstica 

completa). 

Total: 5 pontos Classificação: Sem sinais sugestivos de sarcopenia no momento. 

 

 

 

 

 

 

Referências: Barbosa-Silva TG, Menezes AMB, Bielemann RM, Malmstrom TK, 

Gonzalez MC. Enhancing SARC-F: Improving Sarcopenia Screening in the 

Clinical Practice. J Am Med Dir Assoc [Internet]. 2016;17(12):1136–41. 

Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2016.08.004. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2016.08.004
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