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RESUMO 

 
 
O presente material será apresentado em duas seções distintas, conforme regimento 

do Curso de Mestrado Profissional em Exercício Físico na Promoção da Saúde, da 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR). A primeira seção corresponde à produção 

técnica, na qual apresentamos uma descrição resumida das fases de elaboração do 

guia intitulado: ‘Guia para avaliação da aptidão funcional em idosos’. O conteúdo 

deste guia foi fracionado em 6 tópicos: (1) Nossa proposta, (2) Impacto fisiológico do 

envelhecimento, (3) Exercício físico e envelhecimento, (4) Importância da avaliação 

funcional durante o envelhecimento, (5) Testes funcionais para população idosa, e 

(6) Considerações finais. Ao término do conteúdo, um profissional de Design Gráfico 

será contratado para concluir o processo final de produção artística do guia (criação, 

diagramação e arte final), e subsequente publicação do mesmo. A segunda seção 

corresponde à produção do artigo científico intitulado: ‘Efeitos da suplementação de 

aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs), isolada ou combinada ao ácido β-

hidroxi-β-metilbutírico (HMB), sobre a recuperação muscular após exercício resistido 

em adultos jovens treinados’. O artigo será posteriormente submetido ao periódico 

internacional ‘Nutrients’ (Qualis A2). O compilado de informações contidas neste 

material foi elaborado para atender as características peculiares do respectivo curso 

de Pós-Graduação, cujo escopo principal é apresentar um produto técnico que possa 

auxiliar na atuação profissional direcionada ao mercado de trabalho.  

 

Palavras-chave: Testes funcionais. Idosos. Envelhecimento. Aptidão funcional. 
Testes neuromotores. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTOCHE, José Maria. Guide for the evaluation of functional fitness in the 
elderly. 88f. Technical Report. Professional Master´s in Exercise in Health 
Promotion. Research Center on Health Sciences. Northern Parana University, 
Londrina. 2018. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The present material will be presented in two distinct sections, according to the Rules 

of the Professional Master’s in Physical Exercise in Health Promotion from the 

University of Paraná (UNOPAR). The first section corresponds to the technical 

production, in which we present a brief description of the phases of preparation of the 

guide titled: 'Guide for the evaluation of functional aptitude in the elderly'. The content 

of this guide will be divided into 6 topics: (1) Our proposal, (2) Physiological impact of 

aging, (3) Exercise and aging, (4) Importance of functional assessment during aging, 

(5) Functional tests for population elderly, and (6) Final considerations. At the end of 

the content, a Graphic Design professional was hired to complete the final artistic 

production process of the guide (creation, layout and final art), and subsequent 

publication of the same. The second section corresponds to the production of the 

scientific article entitled: 'Effects of branched chain amino acid supplementation 

(BCAAs), isolated or combined with β-hydroxy-β-methylbutyric acid (HMB), on 

muscle recovery after resistance exercise in young adults trained'. The article will 

then be submitted to the international journal 'Nutrients' (Qualis A2). The compilation 

of information contained in this material was prepared to meet the peculiar 

characteristics of the respective Postgraduate course, whose main scope is to 

present a technical product that can assist in the professional action directed to the 

labor market. 

 
Key words: Functional tests. Elderly. Aging. Functional fitness. Neuromotor tests. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), o 

envelhecimento é um processo sequencial, acumulativo, irreversível, e não 

patológico de deterioração orgânica e funcional de um organismo maduro, que 

acontece inevitavelmente com o passar do tempo1. Este processo produz 

consequências significativas na capacidade funcional do idoso para realizar 

atividades básicas da vida diária, como vestir-se, caminhar, subir e descer escadas 

e até mesmo sentar e levantar de uma cadeira (Zquierdo et al. 2004; Sipila et al. 

2004; Gross et al. 1998), podendo afetar diretamente o bem-estar e, 

consequentemente, a qualidade de vida desta população.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o envelhecimento 

saudável como “um processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade 

funcional que permite o bem-estar em idade avançada”. Assim, estratégias de 

intervenção com o objetivo de preservar a capacidade funcional e biológica podem 

contribuir para manutenção da independência e bem-estar e, consequentemente, 

para uma melhor qualidade de vida da população idosa. Neste contexto, o exercício 

físico tem sido considerado uma valiosa intervenção não medicamentosa para 

atenuar as alterações biológicas e preservar a aptidão funcional durante o processo 

de envelhecimento6. Além disso, o exercício físico pode promover melhorias em 

vários componentes da aptidão física relacionados à saúde e bem-estar, incluindo os 

componentes antropométricos, fisiológicos, cognitivos, psicossociais e terapêuticos6.  

Todavia, o exercício físico deve ser prescrito e orientado por um 

Profissional de Educação Física, de modo que haja uma prática sistematizada, 

contínua e progressiva, que resulte em adaptações fisiológicas benéficas ao 

organismo. Para isto, a avaliação da aptidão funcional e metabólica da população 

idosa, por meio de testes neuromotores, é fundamental para quantificar e monitorar 

as adaptações fisiológicas e neuromusculares durante os programas de exercício 

físico e, assim, possibilitar maior controle e ajuste dos protocolos de intervenção 

para maximizar as adaptações do organismo. Além disso, a avaliação da 

capacidade funcional é crucial para detectar potenciais fatores associados a riscos 

de dependências funcionais futuras, instalação de doenças, riscos de quedas, 

morbidade e mortalidade6.  
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No entanto, a maioria dos acervos bibliográficos disponível sobre 

este tema é encontrado no formato de artigos científicos e livros, dificultando o 

acesso ao conteúdo e interpretação das informações pela maioria dos Profissionais 

de Educação Física que atuam no contexto prático da promoção da saúde do idoso. 

Assim, a proposta desta produção técnica será elaborar um guia prático com 

conceitos teóricos, imagens ilustrativas e contextualização de instrumentos e 

procedimentos sobre a aplicação de testes neuromotores para avaliação da aptidão 

funcional em indivíduos idosos. 

 

2. DESENVOLVIMENTO   

 

O presente guia foi elaborado de acordo com as seguintes etapas: 

 

Etapa 1: Seleção dos artigos científicos 

Foram selecionados artigos científicos de diferentes bases de dados, 

utilizando-se os operadores booleanos (AND, OR e NOT) e os seguintes descritores 

em língua inglesa: “aptidão funcional”, “exercício físico”, “testes funcionais”, “testes 

motores”, “envelhecimento”, “atividade física”, “idosos”, “testes neuromusculares” e 

“avaliação física”. Dois pesquisadores efetuaram a busca na base de dados 

selecionada, considerando o período de 1980 a 2017. Após o levantamento 

bibliográfico procedeu-se uma triagem (screening) inicial dos trabalhos, a fim de 

selecionar apenas os artigos relacionados ao tema proposto. Finalmente, o material 

foi elaborado de acordo com as seguintes etapas: 

 

Etapa 2: Definição das seções do guia prático 

O conteúdo do guia é composto de seis seções, conforme a seguir:  

(1) Nossa proposta  

Este tópico apresentará uma breve descrição dos objetivos e 

proposta do guia prático, bem como a finalidade da apresentação deste conteúdo 

como requisito parcial para obtenção do título de Mestre no curso de Mestrado 

Profissional em Exercício Físico na Promoção da Saúde, da Universidade Norte do 

Paraná (UNOPAR). 
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(2) Impacto fisiológico do envelhecimento 

Este tópico apresentará uma breve descrição dos mecanismos 

fisiológicos relacionados ao declínio da capacidade funcional e metabólica durante o 

processo de envelhecimento. 

(3) Exercício físico e envelhecimento 

Este tópico apresentará uma breve descrição dos benefícios da 

prática de exercício físico sobre a manutenção da capacidade funcional e metabólica 

durante o processo de envelhecimento.  

(4) Importância da avaliação funcional durante o envelhecimento 

Este tópico apresentará uma breve descrição sobre a importância da 

avaliação funcional para prescrição e monitoramento dos programas de exercício 

físico para população idosa.  

(5) Testes funcionais para população idosa 

Este tópico apresentará uma descrição detalhada e ilustrativa dos 

principais testes neuromotores para avaliação da capacidade funcional de indivíduos 

idosos.  

(6) Considerações finais. 

Este tópico apresentará uma descrição geral do conteúdo do guia 

prático, enfatizando a importância deste material como um instrumento de auxílio 

para os Profissionais de Educação Física que atuam no contexto prático da 

prescrição e orientação de exercício físico para a promoção da saúde dos idosos. 

 

Etapa 3: Arte final do guia prático e Solicitação do International 

Standard Book Number (ISBN) 

Um profissional de Design Gráfico será contratado para concluir os 

processos de criação, diagramação e arte final do guia prático. Finalmente, o 

material será submetido à análise de mérito editoral, visando à solicitação do 

número ISBN, e subsequente, publicação do material. 
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NOSSA PROPOSTA 

 

O objetivo deste guia é apresentar uma descrição detalhada sobre a aplicação de 

testes neuromotores para avaliação da capacidade funcional em indivíduos idosos, a 

fim de auxiliar os Profissionais da área da saúde que atuam em diversos programas 

de avaliação, prescrição e orientação de exercício físico para promoção da saúde e 

qualidade de vida desta população. 

 

IMPACTO FISIOLÓGICO DO ENVELHECIMENTO  

 
Segundo a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), o envelhecimento é um 

processo sequencial, acumulativo, irreversível, e não patológico de deterioração 

orgânica e funcional de um organismo maduro, que acontece inevitavelmente com o 

passar do tempo (OPAS, 2003). Este processo produz consequências significativas 

na capacidade funcional dos idosos para realizar atividades básicas da vida diária, 

como vestir-se, caminhar, subir e descer escadas, e até mesmo sentar e levantar de 

uma cadeira (Izquierdo et al. 2001; Sipilä et al. 2004; Gross et al.1998), podendo 

afetar diretamente o bem-estar e, consequentemente, a qualidade de vida desta 

população.  

O impacto negativo sobre a capacidade funcional está diretamente relacionado ao 

processo de sarcopenia, principalmente pela perda e redução do tamanho das 

unidades motoras de contração rápida (fibras musculares do tipo II) (Bunner et al. 

2007), que resultam na redução da força e potência muscular. Todavia, o processo 

global de envelhecimento promove efeitos negativos sobre a função e a composição 

da maioria dos sistemas fisiológicos, incluindo (i) o aumento do percentual de 

gordura, (ii) a redução da taxa metabólica basal, a (iii) a redução da densidade 

óssea, (iv) a redução da aptidão aeróbica, (v) o aumento da pressão arterial, (vi) a 

redução da estatura, e (vii) o aumento do peso corporal (ACSM, 2009). Tais efeitos 

deletérios aumentam substancialmente o risco de aparecimento de doenças 

crônicas degenerativas, como as doenças cardiovasculares, diabetes tipo II, 

obesidade, e certos tipos de câncer, além de favorecer a prevalência de condições 

musculoesqueléticas degenerativas, tais como a osteoporose e a artrite (ACSM, 

2009). Portanto, o processo de envelhecimento é considerado um fator de risco 
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primário para o desenvolvimento e progressão de doenças crônicas degenerativas e 

comprometimento da capacidade funcional, e este desfecho negativo pode ser 

potencializado por um estilo de vida sedentário.  

 

EXERCÍCIO FÍSICO E ENVELHECIMENTO 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o envelhecimento saudável como 

“um processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que 

permite o bem-estar em idade avançada”. Nesta linha de pensamento, Santos et al. 

(2017) relatam que a aptidão funcional é a capacidade física necessária para a 

realização das tarefas do cotidiano de forma segura, sem fadiga injustificada e 

independente. Assim, estratégias de intervenção com o objetivo de preservar a 

capacidade funcional e biológica são fundamentais para manutenção da 

independência e bem-estar e, consequentemente, para uma melhor qualidade de 

vida da população idosa. Neste contexto, a prática de exercício físico tem sido 

considerada uma valiosa intervenção não medicamentosa para atenuar os declínios 

biológico, fisiológico e funcional do organismo durante o processo de 

envelhecimento. Estudos demonstram que o exercício físico pode reduzir o risco de 

desenvolvimento de várias doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares, 

acidente vascular encefálico, hipertensão, diabetes tipo II, osteoporose, obesidade, 

câncer de cólon, câncer de mama, comprometimento cognitivo, ansiedade e 

depressão (ACSM, 2009).  

Além disso, tem sido demonstrado que a prática de exercícios aeróbico e resistido 

pode aumentar em até 20-30% a capacidade aeróbica e força muscular, 

respectivamente, em indivíduos idosos previamente sedentário (Huang et al. 2005; 

Lemmer et al. 2000) e, consequentemente, atenuar o declínio da capacidade 

funcional durante o processo de envelhecimento. Vale ressaltar que a força e 

potência muscular são importantes preditores de mortalidade por todas as causas, 

independentemente da aptidão cardiovascular (FitzGerald et al. 2004; Katzmarzyk 

and Craig, 2002). Portanto, a adoção de um estilo de vida ativo, que inclua a prática 

de exercícios aeróbico e resistido, é amplamente recomendada para reduzir o 

aparecimento de doenças crônico degenerativas e, consequentemente, diminuir o 

risco relativo de mortalidade por todas as causas e doenças cardiovasculares em 
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todas as idades. Além disso, a prática regular de exercício físico pode atenuar o 

declínio biológico e funcional decorrente do processo de envelhecimento e, 

consequentemente, preservar a independência física, bem-estar e a qualidade de 

vida do idoso.   

 

IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO FUNCIONAL DURANTE O ENVELHECIMENTO 

 
Conforme mencionado anteriormente, o processo de envelhecimento promove um 

declínio global da capacidade funcional/motora, que está diretamente associado ao 

comprometimento de vários componentes da aptidão neuromuscular, incluindo a 

força, a potência, a resistência, a flexibilidade, o controle motor, a mobilidade e o 

equilíbrio (ACSM, 2009). O declínio destes componentes pode predizer riscos de 

incapacidade e mortalidade, além de aumentar o risco de quedas, lesões e dores 

nas costas, e reduzir a capacidade de recuperação após tarefas repetidas (ACSM, 

2009). Além disso, o declínio da capacidade funcional pode aumentar o medo de 

quedas e, consequentemente, reduzir os níveis de atividade física diária (ex: 

atividades domésticas e de lazer) e a prática de exercício físico dentre a população 

idosa. Assim, o declínio da capacidade funcional apresenta uma relação direta com 

a inatividade física: “quanto maior o declínio da capacidade funcional maior será a 

probabilidade do idoso adotar um estilo de vida inativo”. Este “círculo vicioso” pode 

afetar diretamente a saúde e bem-estar e, consequentemente, a qualidade de vida 

da população idosa.     

Portanto, avaliação da capacidade física e funcional de indivíduos idosos é 

fundamental para identificar 1) possíveis déficits neuromotores/funcionais que 

possam comprometer a independência funcional (autonomia) para realizar as 

atividades diárias, 2) o surgimento de doenças crônicas, 3) a probabilidade de risco 

de queda e dependência futura, e 5) os riscos de morbidade e mortalidade (Shubert 

et al. 2006; ACSM, 2009). Além disso, a avaliação da aptidão funcional é essencial 

para nortear a prescrição, orientação e supervisão de programas de exercício físico 

direcionados a população idosa, uma vez que os resultados são cruciais para o 

controle e prescrição das variáveis de exercício (exemplo: intensidade, volume e 

frequência), de acordo com os objetivos, individualidade biológica e limitações 

funcionais de cada indivíduo.  
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A Tabela 1 apresenta uma categorização dos idosos de acordo com o nível de 

capacidade funcional para realizar atividades da vida diária (Spirduso, 1995):  

 

Tabela 1. Categorização dos idosos de acordo com o nível de capacidade 

funcional para realizar atividades da vida diária 

Nível I 

Fisicamente dependentes: Que não executam atividades básicas como 

vestir-se, tomar banho, ir ao supermercado, comer, tomar, tomar banho 

dependendo de outras pessoas para executar tarefas diárias. 

Nível II 
Fisicamente frágeis: executam atividades básicas, mas não todas 

relacionadas as tarefas da vida diária. 

Nível III 
Fisicamente independentes: são sedentários, mas conseguem realizar 

tarefas da vida diária. 

Nível 

IV 

Fisicamente ativos: são aparentemente mais jovens que sua idade 

cronológica e realizam exercícios regularmente. 

Nível V 
Atletas: uma pequena parcela da população, participam de atividades 

competitivas. 

Adaptado de Spirduso (1995) 

 

 

TESTES FUNCIONAIS 

 
A seguir apresentaremos os principais testes físicos utilizados para avaliação da 

capacidade funcional em idosos: 

 

1. Índex de Katz  

 

O índex de Katz é um dos instrumentos mais utilizados para avaliação da 

capacidade funcional (funcionalidade) de idosos nas atividades da vida diária, com o 

objetivo de discriminar o nível de dependência física para realizar as atividades do 

dia a dia. Este instrumento apresenta diversas versões que foram sendo 

aprimoradas ao longo do tempo, desde a sua primeira publicação em 1963, pelo 

pesquisador Sidney Katz (Katz et al. 1963) (Tabelas 2 e 3).  

Neste guia apresentaremos a versão modificada pelo próprio autor (Katz and 
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Akpom, 1976) (Tabela 4) e as versões posteriormente adaptadas por Rubenstein et 

al. (1984) (Tabela 5) e pelo Hartford Institute for Geriatric Nursing (1998) (Tabela 6). 

A Tabela 2 se refere a capacidade do idoso para realizar as atividades da vida diária 

(banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, transferência, continência e alimentação) de 

forma independente, parcialmente independente e totalmente independente, 

conforme a classificação apresentada na Tabela 3 (versão original) e 4 (versão 

modificada pelo autor).   

 

Tabela 2. Formulário de avaliação das atividades da vida diária 

Nome: Data da 

avaliação:__/__/___ 

Para cada área de funcionamento listada abaixo assinale a descrição que melhor 

se aplica. A palavra ``assistência´´ significa supervisão, orientação ou auxilio 

pessoal 

Banho - banho de leito, banheira ou chuveiro 

□ 

Não recebe assistência 

(entra e sai da banheira 

sozinho, se essa é 

usualmente utilizada para 

banho) 

 

□ 

Recebe assistência no 

banho somente para 

uma parte do corpo 

(como costas ou uma 

perna) 

□ 

Recebe assistência no 

banho em mais de uma 

parte do corpo 

Vestir – pega roupa no armário e veste, incluindo roupas intimas, roupas 

externas e fechos e cintos (caso use) 

□ 

Pega as roupas e se 

veste completamente sem 

assistência  

□ 

Pega as roupas e se 

veste sem assistência 

exceto para amarrar os 

sapatos  

□ 

Recebe assistência para 

pegar as roupas ou para 

vestir-se ou permanece 

parcial ou totalmente 

despido 

Ir ao banheiro- dirigir-se ao banheiro para urinar ou evacuar: faz sua higiene 

e se veste após as eliminações 
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□ 

Vai ao banheiro, 

higieniza-se e se veste 

após as eliminações sem 

assistência (pode utilizar 

objetos de apoio ou 

cadeira como bengala, 

andador, barras de apoio 

ou cadeira de rodas e 

pode utilizar comadre ou 

urinol á noite esvaziando 

por si mesmo pela manhã 

□ 

Recebe assistência para 

ir ao banheiro ou para 

higienizar-se ou para 

vestir-se após as 

eliminações ou para 

usar urinol ou comadre 

á noite 

□ 

Não vai ao banheiro para 

urinar ou evacuar 

Transferência  

□ 

Deita-se e levanta-se da 

cama ou da cadeira sem 

assistência (pode utilizar 

um objeto de apoio como 

bengala ou andador) 

□ 

Deita-se e levanta-se da 

cama ou da cadeira com 

auxilio  

□ 

Não sai da cama 

Continência  

□ 

Tem controle sobre as 

funções de urinar e 

evacuar  

□ 

Tem`` acidentes´´ 

ocasionais * acidentes = 

perdas urinarias ou 

fecais  

□ 

Supervisão para controlar 

urina e fezes, utiliza 

cateterismo ou é 

incontinente  

Alimentação  

□ 

Alimenta-se sem 

assistência  

 

 □ 

Alimenta-se sem 

assistência, exceto para 

cortar carne ou passar 

manteiga no pão 

□ 

Recebe assistência para se 

alimentar ou é alimentado 

parcial ou totalmente por 

sonda ou parenteral 

Fonte: Katz et al. (1963) 
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Tabela 3. Index of Independence in Activities of Daily living de Katz (original) 

Index de AVDs 

     (Katz) 

 

Tipo de classificação 

A Independente para todas as atividades 

B Independente para todas as atividades menos uma 

C 
Independente para todas as atividades menos banho e mais um 

adicional 

D 
Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se e 

mais uma adicional 

E 
Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se, ir 

ao banheiro e mais uma adicional 

F 
Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se, ir 

ao banheiro, transferência e mais uma adicional 

G Dependente para todas as atividades 

Outro 
Dependente em pelo menos duas funções, mas que não se 

classificam em C, D, E, e F 

AVDs: Atividades da vida diária. 

Fonte: Katz et al. (1963) 

 

Tabela 4. Index of Independence in Activities of Daily Living de Katz 

(Modificado). 

Index de AVDs 

     (Katz) 

  

                                         Tipo de classificação  

 

0 

Independente nas seis funções (banhar-se, vestir-se, 

alimentação, ir ao banheiro, transferência e continência) 

 

1 

 

Independente em cinco funções e dependente em uma função  

 

2 

 

Independente em quatro funções e dependente em duas funções 

 

3 

 

Independente em três funções e dependente em três funções 

 

4 

 

Independente em duas funções e dependente em quatro funções  
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5 

 

Independente em uma função e dependente em cinco funções  

 

6 

 

Dependente para todas as funções  

AVDs: Atividades da vida diária. 

Fonte: Katz and Apkon (1976) 

 

Posteriormente, o pesquisador Rubenstein publicou uma nova classificação do índex 

de Katz (Rubenstein et al. 1984), considerando agora três categorias: mais 

independente (Katz A e B), intermediário (Katz C, D e E) e mais dependente (Katz F e 

G), conforme a Tabela 5, a seguir:   

 

Tabela 5. Index of Independence in Activities of Daily living de Sidney Katz, 

(modificado por Rubenstein) 

 

Classificação Funcional                                             Index AVDs de Katz 

 

Mais funcional                                                                      Katz A ,B 

 

Funcionalidade intermediaria                                             Katz C, D, E 

 

Menos Funcional                                                                  Katz F, G 

AVDs: Atividades da vida diária. 

Fonte: Rubenstein et al. (1984) 

 

Mais recentemente, o Instituto ‘Hartford Institute for Geriatric Nursing’ publicou em seu 

website uma nova versão da classificação do Índex de Katz, considerando três 

categorias: independente, dependência moderada e muito dependente (The Hartford 

Institute for Geriatric Nursin’, 1998), conforme a Tabela 6, a seguir:   
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 Tabela 6. Katz Index of Independence in activities of Daily Living 

 

ATIVIDADES 

Pontos (1 ou 0) 

 

INDÊPENDENCIA 

(1 ponto) 

SEM supervisão, orientação ou 

assistência pessoal 

 

DEPENDENCIA 

(0 pontos) 

COM supervisão, orientação ou 

assistência pessoal ou cuidado integral 

 

Banhar-se  

        Pontos:____ 

 

(1 ponto) banha-se completamente 

ou necessita de auxilio somente para 

lavar uma parte do corpo como as 

costas ou extremidade incapacitada  

(0 pontos) necessita de ajuda para 

banhar-se em mais de uma parte do 

corpo, entrar e sair do chuveiro ou 

banheira ou requer assistência total no 

banho 

 

Vestir-se  

       Pontos:____ 

 

(1 ponto) pega as roupas do armário 

e veste as roupas intimas, externas e 

cintos. 

 

 (0 pontos) necessita de ajuda para 

vestir-se ou necessita ser 

completamente vestido 

 

Ir ao banheiro 

       Pontos:____ 

 

 (1 ponto) senta-se/deita-se e 

levanta-se da cama ou cadeira sem 

ajuda  

 

(0 ponto) necessita de ajuda para ir ao 

banheiro, limpar-se ou usa urinol ou 

comadre 

 

Transferência 

         Pontos:____ 

 

 (1 ponto) senta-se/deita-se e 

levanta-se da cama ou cadeira sem 

ajuda. Equipamentos mecânicos de 

ajuda são aceitáveis  

(0 pontos) necessita de ajuda para 

sentar-se/deitar-se e levantar-se da 

cama ou cadeira 

 

Continência  

Pontos:___ 

 

(1 ponto) tem completo controle 

sobre suas eliminações (urinar e 

evacuar)  

(0 pontos) é parcial ou totalmente 

incontinente do intestino ou bexiga 

 

Alimentação 

        Pontos:___ 

 

 

 Leva comida do prato à boca sem 

ajuda. Preparação da comida pode 

ser feita por outra pessoa  

(0 pontos) necessita de ajuda parcial ou 

total com a alimentação ou requer ajuda 

parenteral 

 

 

Total de Pontos 

   = ------------- 

 

6 = Independente 

 

4 = Dependência 

moderada 

  

2 ou menos = Muito 

dependente 

Fonte: The Hartford Institute for Geriatric Nursing, 1998 
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2. Bateria de testes da American Alliance for Health, Physical Education, 

Recreation and Dance (AAHPERD) 

 

A bateria de testes da AAHPERD é composta por 5 testes funcionais: 

agilidade/equilíbrio dinâmico (AGIL), coordenação (COO), resistência/força 

(RESIFOR), flexibilidade (FLEX) e resistência aeróbia geral e habilidade de andar 

(RAG) (Osness et al. 1990). O Índice de Aptidão Funcional Geral (IAFG) pode ser 

calculado pela somatória dos scores-percentis (pontos) de cada teste físico, no qual 

os dados são ordenados (ranking) do pior resultado para o melhor, recebendo escores 

de 0 a 100% respectivamente. A partir desse ranking, os dados são divididos em 5 

grupos, estabelecendo uma classificação qualitativa conforme a Tabela 7 (Benedetti et 

al. 2014):  

 

Tabela 7. Classificação em 5 categorias para os testes físicos 

e o Índice de Aptidão Funcional Geral (IAFG), referentes aos 

pontos obtidos em cada teste da bateria AAHPERD.  

Testes físicos 

(Scores-percentis) 
Classificação IAFG 

   0-19 Fraco 0-99 

   20-39 Muito fraco 100-199 

   40-59 Regular 200-299 

   60-79 Bom 300-399 

   80-100 Muito bom 400-499 

IAFG: somatório dos percentis de cada teste 

Fonte: Benedetti et al. (2014) 

 

A seguir apresentaremos os 5 testes funcionais propostos pela AAHPERD:  

 

2.1 Agilidade/equilíbrio dinâmico (AGIL) 

 

Objetivo: Avaliar ao nível de agilidade e equilíbrio. 

Organização: O participante inicia o teste sentado em uma cadeira com os pés 

apoiado ao solo, sendo que ao seu lado direito e esquerdo se encontram cones 
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posicionados a 1,50 m para trás e 1,80 m para o lado da cadeira (Figura 1).  

Procedimentos: Ao sinal de “Pronto, Já”, o participante deverá locomover-se para a 

diagonal direita (atrás), contornar o cone, e retornar para a posição sentado na 

cadeira, com os pés levantados (para o avaliador certificar-se de que o participante 

está sentado). Imediatamente, o participante levanta-se novamente e move-se para 

a esquerda realizando o mesmo procedimento anterior. O teste termina quando o 

participante completa dois circuitos (contorna cada cone 2 vezes). O participante 

poderá realizar até duas tentativas, sendo o menor tempo (em segundos) utilizado 

como resultado do teste.  

  

Figura 1. Teste de agilidade/equilíbrio dinâmico (Fonte: Benedetti et al. 2014).  

  

2.2 Teste de coordenação (COO) 

 
Objetivo: Avaliar o nível de coordenação. 

Organização: Uma fita adesiva com 76,2 cm de comprimento será fixada sobre uma 

mesa. São feitas 6 marcas sobre a fita com 12,7 cm de distância entre si, sendo a 

primeira e última com uma marca de 6,35 cm de distância entre as extremidades da 

fita, contendo outro pedaço de fita adesiva com 7,6 cm de comprimento (Figura 2).  

Procedimentos: O participante estará sentado em frente à mesa e com a mão 

dominante preparada para executar o teste. Considerando a mão direita como 

dominante, três latas de refrigerante serão colocadas sobre a mesa nas posições 1, 

3 e 5, respectivamente. A mão direita será posicionada na lata 1, com o polegar para 

cima e o cotovelo flexionado em um ângulo de 100-120 graus. Ao sinal de “Pronto, 

já”, o participante deverá virar a lata 1, invertendo a sua base de apoio, e colocando-
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a na posição 2; a lata 2 será posicionada na posição 4, e a lata 3 na posição 6. 

Imediatamente, o participante executa a mesma sequência, invertendo novamente 

as latas para a posição original. São permitidas duas tentativas e o menor tempo 

(em segundos) é utilizado como resultado do teste. Caso o participante seja 

canhoto, o mesmo procedimento será adotado, mas com as latas posicionadas a 

partir da esquerda. 

 

Figura 2. Teste de coordenação (Fonte: Benedetti et al. 2014).   

 

2.3 Teste de flexibilidade  

 
Objetivo: Avaliar a flexibilidade coxofemoral.  

Organização: Uma fita métrica será fixada ao solo. Perpendicularmente a esta fita 

métrica, e na distância de 63,5 cm em relação ao ponto zero, será fixada uma fita 

adesiva de 30,4 cm. O participante deverá sentar-se sobre a fita métrica, com as 

pernas estendidas, e posicionar os calcanhares nas extremidades da fita adesiva.  

Procedimentos: O participante deverá posicionar as mãos uma sobre a outra, e 

deslizá-las vagarosamente sobre a fita métrica até o ponto mais distante possível, 

permanecendo na posição final por pelo menos dois segundos. São permitidas duas 

tentativas de teste, e como resultado final será considerada a maior distância (em 

cm). 
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 Figura 3. Posicionamento da fita métrica e fita adesiva para o teste de flexibilidade. 

 

 
2.4 Teste de resistência de força membros para membros superiores 

(RESIFOR) 

 
Objetivo: Mensuração de resistência de membros superiores. 

Organização: Pares de halteres de 4,0 kg para os homens e 2,0 kg para as 

mulheres. O participante deverá sentar-se em uma cadeira sem braços, com o 

tronco ereto, costas no encosto, e os pés completamente apoiados ao solo.  

Procedimentos: Para este teste serão necessários dois avaliadores. Inicialmente, o 

participante estará com o braço dominante relaxado e estendido ao longo do corpo, 

e a mão não dominante apoiada sobre a coxa. Um dos avaliadores estará 

posicionado ao lado do participante, mantendo uma das mãos no bíceps e outra no 

tríceps do participante. O outro avaliador deverá segurar com uma das mãos o halter 

que está posicionado na mão dominante do participante (o halter deve estar paralelo 

ao solo), e com a outra mão segura um cronômetro. Este avaliador dará o comando 

de “já!” para o participante iniciar o movimento de flexão de cotovelo, até tocar o 

antebraço na mão do primeiro avaliador. O participante deverá realizar o maior 

número possível de repetições em um tempo de 30 segundos. Pelo menos 1 minuto 

antes de iniciar o teste, será permitida a prática de uma repetição como forma de 

aquecimento e familiarização.   
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Figura 4. Teste de resistência de força para membros superiores (RESIFOR). 

 

2.5 Teste Capacidade Aeróbia e Habilidade de Andar (CA) 

  

Objetivo do teste: Avaliar a capacidade aeróbia. 

Organização: O teste será aplicado em uma pista de atletismo.  

Procedimentos: O participante será orientado a caminhar (sem correr) uma 

distância de 804,64 m na pista de atletismo, o mais rápido possível. Será 

cronometrado o tempo do teste em minutos e segundos e, posteriormente, 

transformado em segundos.  

 

3. Timed Up and GO (TUG) 

 

Objetivo: Avaliar a mobilidade funcional e risco de queda (Podsiadlo and 

Richardson, 1991; Bischoff et al. 2003). 

Organização: Para este teste serão necessários uma cadeira e um cone.  

Procedimentos: O participante será instruído a levantar da cadeira, caminhar até 

um cone posicionado a 3 metros, contornar o cone, e retornar à posição inicial 

(sentado na cadeira). Será cronometrado o tempo (em segundos) gasto para realizar 
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o percurso. Será realizada duas tentativas, e a média de tempo será considerada 

como resultado do teste. 

 

Figura 5. Teste Timed Up and Go. 

 

Tabela 8. Valores normativos como indicador de risco de queda para o teste 

TUG 

Tempo (seg.) Mobilidade/riso de queda 

< 10 Mobilidade total; sem risco de queda 

< 20  A maioria é independente (> 13,5 indica risco de queda) 

20-29 Mobilidade variável (maior risco de queda) 

> 30 Mobilidade comprometida (elevado risco de queda) 

Adaptado de Podsiadlo and Richardson, 1991; Bischoff et al. 2003 

 

4. Protocolo de avaliação da autonomia funcional do Grupo de 

Desenvolvimento Latino-Americano para Maturidade (GDLAM) 

 

A bateria de testes da GDLAM tem como objetivo avaliar a autonomia funcional geral 

do idoso, sendo composta por 4 testes funcionais: 1) Caminhar 10 metros (C10m), 

2) Levantar-se da posição sentada (LPS), 3) Levantar-se da posição decúbito ventral 

(LPDV), e 4) Levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa (LCLC). O índice 

Geral de Autonomia (IG) será calculado com base nos tempos obtidos em cada 

teste, de acordo com a seguinte equação (Dantas and Vale, 2004):  
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onde:  

C10m, LPS, LPDV e LCLC = tempo aferido em segundos 

IG = Score do teste GDLAM 

 

A seguir apresentaremos os 4 testes funcionais (C10m, LPS, LPDV e LCLC) 

propostos pela GDLAM:  

 

4.1 Caminhar 10 metros (C10m) 

 

Objetivo: Avaliar a velocidade para caminhar 10 metros. 

Procedimentos: O participante deverá caminhar uma distância de 10 metros, o 

mais rápido possível (sem correr) (Sipilä et al. 1996). Será cronometrado o tempo 

(em segundos) gasto para realizar o percurso. 

 

 

Figura 6. Teste de caminhada de 10 metros. 

 

4.2 Levantar-se da posição sentado (PLS) 

 
Objetivo: Avaliar a capacidade funcional do membro inferior do corpo. 

Procedimentos: O participante estará sentado em uma cadeira, sem o apoio dos 
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braços, com o assento a uma distância de 50 cm do solo. Ao sinal de “Pronto, Já!” o 

participante deverá levantar-se e sentar-se na cadeira cinco vezes consecutivas 

(Guralnik et al. 2000). Será cronometrado o tempo (em segundos) gasto para 

realizar as 5 repetições. 

 

Figura 7. Teste de levantar-se da posição sentado. 

 

4.3 Levantar-se da posição decúbito ventral (LPDV) 

 
Objetivo: Avaliar a habilidade (equilíbrio dinâmico e agilidade) do indivíduo para 

levantar-se do solo.  

Procedimentos: O participante estará deitado ao solo na posição decúbito ventral, e 

os braços estendidos ao lado do corpo. Ao sinal de “Pronto, já!” o participante 

deverá levantar-se do solo e posicionar-se na posição em pé, o mais rápido possível 

(Alexander et al. 1997).  Será cronometrado o tempo (em segundos) gasto para 

realizar o movimento. 

 

 

Figura 8. Teste de levantar-se da posição de decúbito ventral (LPDV). 
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4.4 Levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa (LCLC) 

 
Objetivo: Avaliar a agilidade e equilíbrio em atividades da vida diária. 

Procedimentos: Inicialmente, o participante estará sentado em uma cadeira fixada 

ao solo. Posiciona-se dois cones em diagonal a cadeira a uma distância de 4 metros 

atrás e 3 metros de cada lado (direito e esquerdo). Ao sinal de “Pronto, Já!” o 

participante deverá locomover-se para a diagonal direita (atrás), contornar o cone, e 

retornar para a posição sentado na cadeira, com os pés levantados (para o avaliador 

certificar-se de que o participante está sentado). Imediatamente, o participante 

levanta-se novamente e move-se para a esquerda realizando o mesmo 

procedimento anterior (Andreotti and Okuma, 1999). O teste termina quando o 

participante completa dois circuitos (contorna cada cone 2 vezes). O participante 

poderá realizar até duas tentativas, sendo o menor tempo (em segundos) utilizado 

como resultado do teste.  

 

Figura 9. Teste de levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa (LCLC). 

 

5. Bateria de testes funcionais proposta por Rikli & Jones 

 

Esta bateria é composta por sete testes funcionais com objetivo de avaliar diferentes 

componentes da aptidão física relacionada a saúde, como a força, flexibilidade, 

resistência aeróbia, equilíbrio e agilidade (Rikli and Jones, 1999).  

 

5.1 Levantar e sentar na cadeira em 30 segundos (30-s chair stand) 

 

Objetivo: Avaliar o nível de força de membros inferiores, como subir e descer 

escadas, sair da banheira, caminhar. 

Procedimentos: O participante estará sentado em uma cadeira (fixada ao solo ou 
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apoiada na parede, a fim de garantir a segurança no teste), com encosto e sem 

apoio para os braços. Ao sinal de “Pronto, já!”, o participante deverá levantar-se e 

sentar-se na cadeira (com os braços cruzados sobre o tórax) o maior número de 

vezes possível, no tempo de 30 segundos. O número de repetições realizadas será 

utilizado como resultado do teste. 

 

Figura 10. Teste de levantar e sentar na cadeira em 30 segundos (30-s chair stand). 

 

5.2 Flexão de antebraço (arm curl)  

 

Objetivo: Avaliar o nível de força e resistência do membro superior do corpo. 

Organização: Pares de halteres de 4,0 kg para os homens e 2,0 kg para as 

mulheres. O participante deverá sentar-se em uma cadeira sem braços, com o 

tronco ereto, costas no encosto, e os pés completamente apoiados ao solo.  

Procedimentos: Para este teste serão necessários dois avaliadores. Inicialmente, o 

participante estará com o braço dominante relaxado e estendido ao longo do corpo, 

e a mão não dominante apoiada sobre a coxa. Um dos avaliadores estará 

posicionado ao lado do participante, mantendo uma das mãos no bíceps e outra no 

tríceps do participante. O outro avaliador deverá segurar com uma das mãos o halter 

que está posicionado na mão dominante do participante (o halter deve estar paralelo 

ao solo), e com a outra mão segurar um cronômetro. Este avaliador dará o comando 

de “já!” para o participante iniciar o movimento de flexão de cotovelo, até tocar o 

antebraço na mão do primeiro avaliador. O participante deverá realizar o maior 

número possível de repetições em um tempo de 30 segundos. Pelo menos 1 minuto 
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antes de iniciar o teste, será permitida a prática de uma repetição como forma de 

aquecimento e familiarização.   

 

Figura 11. Teste de flexão de antebraço (arm curl)  

 

5.3 Sentar e alcançar (chair sit-and-reach) 

 

Objetivo: Avaliar o nível de flexibilidade dos membros inferiores do corpo. 

Procedimentos: O participante estará sentado em uma cadeira à aprox. 43 cm do 

solo (a cadeira deverá ser fixada ao solo ou apoiada na parede, a fim de garantir a 

segurança no teste), com as nádegas apoiadas na extremidade do assento. Uma 

das pernas será fletida em aprox. 90º e apoiada ao solo. A outra perna será 

estendida a frente, mantendo o pé fletido em aprox. 90º e calcanhar tocando o solo 

(O participante poderá escolher a perna que será estendida). Partindo desta 

posição, o participante será orientado a inclinar suavemente o tronco para frente 

(mantendo as costas ereta), e com as mãos sobrepostas deverá atingir a maior 

distância possível sobre a perna estendida. Os dedos do pé serão o ponto zero, e 

com auxílio de uma régua o avaliador deverá mensurar a distância atingida a frente 

(assinalar um sinal de +) ou atrás (assinalar um sinal de -) dos dedos do pé. Para a 

medição o participante deverá permanecer pelo menos 2 segundos na posição, e o 

avaliador deverá certificar-se de que a perna está completamente estendida.  
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Figura 12. Teste de sentar e alcançar (chair sit-and-reach) 

 

5.4 Sentar, caminhar 2,44 m e voltar/sentar (8-ft up-and-go) 

 

Objetivo: Avaliar a agilidade e equilíbrio dinâmico. 

Organização: Para este teste serão necessários uma cadeira (fixada ao solo ou 

encostada na parede) e um cone.  

Procedimentos: O participante será instruído a levantar da cadeira, caminhar até 

um cone posicionado a 2,44 metros, contornar o cone, e retornar à posição inicial 

(sentado na cadeira). Será cronometrado o tempo (em segundos) gasto para realizar 

o percurso. Será realizada duas tentativas, e o menor de tempo será considerada 

como resultado do teste. 
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Figura 13. Teste de Sentar, caminhar 2,44 m e voltar/sentar (8-ft up-and-go) 

 

5.5 Alcançar atrás das costas (back scratch) 

 

Objetivo: Avaliar o nível de flexibilidade dos membros superiores. 

Procedimentos: Na posição em pé, o participante deverá colocar a mão dominante 

por cima do ombro em direção ao meio das costas, e a outra mão será colocada por 

baixo e atrás, na tentativa de alcançar ou sobrepor os dedos da outra mão (os dedos 

devem estar constantemente estendidos). Com o auxílio de uma régua, o avaliador 

deverá mensurar a distância (em cm) entre a ponta dos dedos médios, sendo um 

valor positivo (assinalar com sinal de +) quando ocorre a sobreposição e um valor 

negativo (assinalar com sinal de -) quando os dedos não se encontram (não há 

sobreposição). 

 

Figura 14. Teste de alcançar atrás das costas (back scratch). 

 

5.6 Caminhar seis minutos (6-minute walk) 

 
Objetivo: Avaliar o nível de resistência aeróbia. 

Organização: Será necessária uma área retangular de 50 metros, demarcada em 

segmentos de 5 metros e cones nas extremidades, conforme demonstrado na Figura 

15.  

Procedimentos: O participante deverá caminhar o mais rapidamente possível (sem 

correr) ao longo do percurso de 50 metros, durante 6 minutos. Se necessário, será 

permitido que participante sente em uma das cadeiras (posicionadas ao longo do 
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percurso, na parte externa da área demarcada) para descansar e, sem seguida, 

retorne para o percurso. A distância total percorrida será considerada como 

resultado do teste.  

 

Figura 15. Teste de Caminhada de seis minutos (6-minute walk) 

 

5.7 Teste de marcha estacionária (2-minute step) 

 

Objetivo: Avaliar a capacidade aeróbia (Este teste pode ser utilizado como um teste 

alternativo ao teste de caminhada de 6 minutos, quando há limitações de tempo ou 

espaço). 

Procedimentos: Na posição em pé, o participante será instruído a elevar ambos os 

joelhos, de modo alternado, em movimento marcha, (até a altura mínima definida 

como o ponto médio entre a patela e a espinha ilíaca ântero-superior), por um tempo 

de 2 minutos. É importante que o avaliador esteja ao lado do participante para 

auxiliar em caso de perda de equilíbrio. O número máximo de elevações do joelho 

direito será utilizado como resultado do teste.  

  

Figura 16. Teste de marcha estacionária de 2 minutos. 
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6. Bateria de testes funcionais para idosos independentes proposta por 

Andreotti & Okuma. 

 

Esta bateria é composta por sete testes funcionais com objetivo de avaliar diferentes 

componentes da aptidão física (exemplo: capacidade aeróbia, velocidade de 

caminhar, equilíbrio dinâmico, força de membros inferiores, força abdominal, 

flexibilidade, coordenação e agilidade) relacionados a habilidade para realizar 

tarefas da vida diária (Andreotti and Okuma, 1999). 

 

6.1 Teste “correr/caminhar 800 m” 

 
Objetivo: Avaliar a capacidade de locomoção para realizar diferentes atividade da 

vida diária.  

procedimentos: O participante deverá correr ou caminhar um percurso de 800 

metros no menor tempo possível. O percurso será construído em formato oval ou 

retangular e suas margens delimitadas por cones. O início e o final do percurso 

devem ser demarcados com linhas no chão. O avaliado deve colocar-se em pé, 

atrás da linha que demarca o início do percurso e, ao sinal “Atenção! Já!”, iniciar a 

caminhada e/ou corrida até completar a distância determinada. O tempo (minutos e 

segundos) gasto para completar o percurso será considerado como resultado do 

teste.  

 

Figura 17. Teste de corrida/caminhada de 800 metros (Fonte: Andreotti and Okuma, 

1999). 
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6.2 Teste “sentar/levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa” 

 

Objetivo: Avaliar a agilidade e equilíbrio para realizar diferentes atividade da vida 

diária.  

Procedimentos: Inicialmente, o participante estará sentado em uma cadeira fixada 

ao solo. Posiciona-se dois cones em diagonal a cadeira a uma distância de 4 metros 

atrás e 3 metros de cada lado (direito e esquerdo). Ao sinal de “Pronto, Já!” o 

participante deverá locomover-se para a diagonal direita (atrás), contornar o cone, e 

retornar para a posição sentado na cadeira, com os pés levantados (para o avaliador 

certificar-se de que o participante está sentado). Imediatamente, o participante 

levanta-se novamente e move-se para a esquerda realizando o mesmo 

procedimento anterior (Andreotti and Okuma, 1999). O teste termina quando o 

participante completa dois circuitos (contorna cada cone 2 vezes). O participante 

poderá realizar até duas tentativas, sendo o menor tempo (em segundos) utilizado 

como resultado do teste.  

 

 

Figura 18. Teste de levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa (LCLC) (Fonte: 

Andreotti and Okuma, 1999). 

 

6.3 Teste “subir degraus 

 

Objetivo: Avaliar a força dos membros inferiores para subir e descer escadas e 

obstáculos em geral da vida diária. 

Procedimentos:  Partindo da posição em pé, o participante deverá subir e descer 

um degrau ou plataforma (apoiando ambos os pés na subida e descida) a 10 cm do 

solo. Caso o participante supere está altura, serão progressivamente acrescentados 

novos degraus de 5 cm, até que o participante não consiga superar a altura.  O 
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participante poderá escolher a perna de apoio e impulsão. Considera-se como 

resultado a última altura que o participante conseguiu subir e descer. 

Observação: Realizar este teste ao lado de um corrimão, a fim de garantir a 

segurança do participante em caso de perda de equilíbrio. 

 

Figura 19. Teste de subir degraus (Fonte: Andreotti and Okuma, 1999). 

 

6.4 Testes “subir escadas” 

 
Objetivo: Avaliar o nível de força para subir escadas. 

Procedimentos:  O participante deverá subir uma escada com 15 degraus (15 cm 

de altura x 28 cm de largura), no menor tempo possível. É importante utilizar uma 

escada com corrimão, pois o participante poderá utilizar o apoio durante o teste. O 

participante pode subir a escada caminhando e/ou correndo, e também transpor 

mais de um degrau durante a subida. O teste inicia com o participante em pé ao 

nível do solo e termina quando o participante toca um dos pés no último degrau (15º) 

da escada. O avaliador estará posicionado no topo da escada. O tempo de subida, 

após apenas uma tentativa, será considerado como resultado do teste.  
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Figura 20. Teste de subir escadas (Fonte: Andreotti and Okuma, 1999). 

 

6.5 Teste “levantar-se do solo” 

 

Objetivo: Avaliar a capacidade para levantar-se do chão.  

Procedimentos: Inicialmente, o participante estará deitado em um colchonete, na 

posição decúbito dorsal, com as pernas estendidas e os braços ao lado do corpo.  

Ao sinal de “Atenção, Já!”, o participante deverá levantar-se no menor tempo 

possível, assumindo a posição em pé, e caminhar até uma linha demarcada a 60 cm 

do colchonete. O teste termina quando o participante ultrapassa a linha demarcada. 

O participante poderá realizar até duas tentativas, com intervalo de 1 minuto entre 

cada uma, e o menor tempo será considerado como resultado do teste.    

                          

 

Figura 21. Teste de levantar-se do solo (Fonte: Andreotti and Okuma, 1999). 
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6.6 Teste “habilidades manuais” 

 
Objetivo: Avaliar a coordenação motora fina para realizar atividades manuais do dia 

a dia.  

Materiais: Será fixado (a uma distância de 1,5 m do solo) em uma parede plana, um 

painel retangular (60 cm de comprimento x 15 cm de largura e 5 cm de bordas) 

contendo uma fechadura, uma tomada, um soquete com lâmpada, e um disco de 

telefone, dispostos horizontalmente e a 10 cm de distância um do outro.  

Procedimentos: Inicialmente, o participante estará posicionado em frente ao painel, 

mantendo os braços estendidos ao longo do corpo. Ao sinal de “Atenção, Já!”, o 

participante deverá realizar a seguinte sequência de tarefas, em menor tempo 

possível: 1) Encaixar a chave na fechadura, 2) Encaixar o plug na tomada, 3) 

desencaixar a lâmpada do soquete, e 4) discar o número 9 no disco do telefone. O 

participante poderá realizar até duas tentativas, e o menor tempo será considerado 

como resultado do teste. 

Observação: O teste deverá ser realizado com a mão dominante  

 

Figura 22. Teste de habilidades manuais (Fonte: Andreotti and Okuma, 1999). 

 

6.7 Teste “calçar meias” 

 

Objetivo: Avaliar a flexibilidade e coordenação motora para calçar as meias.   

Procedimentos: Sentado em uma cadeira, com os joelhos flexionados, pés 

apoiados no chão e braços ao longo do corpo, o participante deverá calçar uma 

meia, no menor tempo possível. A meia estará posicionada sobre uma das coxas do 

participante. O participante poderá realizar até duas tentativas, e o menor tempo 
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será considerado como resultado do teste. 

Observações: O participante poderá escolher a melhor estratégia para calçar a 

meia, desde que não levante da cadeira. A meia deverá ser totalmente calçada.  

 

 

Figura 23. Teste de “calçar meias” (Fonte: Andreotti and Okuma, 1999). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esperamos que este guia possa expandir o conhecimento teórico e prático sobre os 

instrumentos e procedimentos utilizados para avaliação da aptidão funcional em 

indivíduos idosos e, assim, auxiliar os Profissionais de Educação Física que atuam 

no contexto prático da avaliação, prescrição e orientação de exercício físico para a 

promoção da saúde e qualidade de vida da população idosa.   

Esperamos ainda que este material possa contribuir na detecção de potenciais 

fatores associados a dependências funcionais futuras, instalação de doenças, riscos 

de quedas, morbidade e mortalidade, bem como na elaboração de novas estratégias 

de intervenção que promovam aumento da capacidade funcional e, 

consequentemente, melhorem a qualidade de vida de indivíduos idosos.  
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APÊNDICE B – Trabalho Apresentado em Evento Científico 
 
SUPLEMENTAÇÃO DE CITRULINA MALATO NÃO ALTERA OS NÍVEIS DE 
TESTOSTERONA DURANTE A RECUPERAÇÃO MUSCULAR APÓS EXERCÍCIO 
RESISTIDO EM HOMENS JOVENS 
 
INTRODUÇÃO: A testosterona (TE) é um hormônio anabólico, pois promove 
aumento na relação entre síntese e degradação protéica. Prévios estudos 
demonstram que a suplementação de citrulina malato (CM) pode aumentar a taxa de 
síntese protéica muscular em diferentes condições fisiológicas, sugerindo um 
possível efeito deste suplemento sobre a produção de TE. No entanto, esta hipótese 
ainda não foi testada durante a recuperação muscular após exercício resistido em 
sujeitos jovens não treinados. OBJETIVOS: Investigar os possíveis efeitos da 
suplementação isolada de CM sobre os níveis de TE durante a recuperação 
muscular após uma única sessão de treinamento resistido (TR) em homens jovens. 
MÉTODOS: Foi empregado um desenho crossover e duplo cego, na qual 09 
homens jovens (24  3,3 anos) não treinados foram suplementados com CM 
(6g/dia) e placebo (PLA, 6g/dia), em dois momentos análogos (M1 e M2), separados 
por um período washout de 1 semana. Em cada momento (M1 e M2), os 
participantes foram submetidos a 1 sessão de TR (3 séries de 10 repetições à 90% 
de 10RM) envolvendo dois exercícios para o músculo quadríceps (leg press e 
agachamento hack), e 3 subsequentes sessões (24, 48, e 72 horas após a sessão 
de TR) de teste de fadiga muscular (1 série até a fadiga voluntária, com carga para 
10RM), a fim de investigar os níveis de TE em atividades de resistência muscular 
durante os dias de recuperação. A suplementação de CM e PLA foi realizada 60 
minutos antes das sessões de TR e testes de fadiga, considerando as propriedades 
farmacocinéticas da CM. A carga para 10RM foi determinada mediante a realização 
de duas sessões alternadas de teste para cada exercício (leg press e hack), antes 
do momento M1. Amostras de sangue foram coletadas pré e pós a sessão de TR, e 
imediatamente após os testes de fadiga, a fim de analisar os níveis plasmáticos de 
TE durante a recuperação muscular. Os dados foram avaliados por meio de testes 
de ANOVA para medidas repetidas, complementado pelo teste post-hoc de 
Bonferroni. RESULTADOS: Nenhum efeito do tempo ou interação (grupo x tempo) 
(P > 0,05) foi observado nos níveis de TE durante a recuperação muscular (24, 48 e 
72h após a sessão de TR). CONCLUSÃO: A suplementação de CM não promove 
alterações nos níveis de TE após exercício resistido, sugerindo que a utilização 
deste suplemento pode não ser eficaz para promover efeitos anabólicos durante o 
processo de recuperação muscular.   
 
 
Estoche JM, Silva DK, Andrade WB, Jacinto JL, Roveratti MC, Balvedi MCW, 
Oliveira DB, Sena BNS, Aguiar AF. Suplementação de citrulina malato não altera os 
níveis de testosterona durante a recuperação muscular após exercício resistido em 
homens jovens. VI Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercício 
(Combramene). Londrina, Paraná, Brasil. 2016.  
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APÊNDICE C – Artigo Científico 

 
 
 
Efeitos da suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs), 

isolada ou combinada ao ácido β-hidroxi-β-metilbutírico (HMB), sobre a 

recuperação muscular após exercício resistido em adultos jovens treinados. 
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INTRODUÇÃO 

 

A magnitude de aumento da massa muscular durante um programa 

de exercício resistido (ER) é diretamente associada a adequada manipulação da 

relação entre intensidade e volume, a fim de se induzir a máxima estimulação dos 

mecanismos celulares e moleculares promotores de hipertrofia, tais como: as células 

satélites, as vias miogênicas, os fatores de crescimento e os hormônios 

anabólicos1,3. Tais mecanismos hipertróficos são ativados em resposta ao estresse 

mecânico (tensional) e metabólico induzidos pelos estímulos (adequada intensidade 

e volume) sucessivos de ER3,4, que naturalmente resultam em microlesões teciduais 

moderadas, frequentemente denominadas de ‘microlesões adaptativas’5. Quando 

um período suficiente de recuperação é permitido entre as sessões de exercício, as 

microlesões são regeneradas pela ativação das células satélites6, resultando no 

aumento da área das fibras7 e, consequentemente, na melhoria do desempenho 

muscular. Portanto, garantir um adequado período de recuperação entre as sessões 

de ER é fundamental para promover a completa recuperação muscular e permitir 

que o músculo se adapte para suportar as progressivas intensidades de treino, e 

resulte em ganhos de desempenho5-12. 

Tem sido bem relatado na literatura a frequência “ideal” de treino 

para garantir a completa recuperação muscular e promover ganhos efetivos de força 

e massa muscular1. Para indivíduos iniciantes é recomendada uma frequência de 2 

a 3 dias/semana. Já para indivíduos intermediários é recomendada uma frequência 

de 3 ou 4 dias/semana. Finalmente, os praticantes avançados devem treinar de 4 a 

6 dias/semana1. Portanto, não há dúvidas sobre a frequência ideal de treinamento 

semanal, bem como a importância da recuperação muscular para favorecer os 

ganhos de força e massa muscular e evitar o processo de destreinamento ou 

supertreinamnto - overtraining. 

Todavia, estratégias não farmacológicas com o objetivo de acelerar 

o processo de recuperação muscular pós-exercício podem contribuir para aumentar 

a intensidade e/ou volume de treino e, assim, promover maiores ganhos de força e 

massa muscular durante programas de ER. Neste contexto, o consumo de 

suplementos alimentares tem recebido considerável atenção nas duas últimas 

décadas, uma vez que seus possíveis efeitos ergogênicos poderiam contribuir para 
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acelerar o processo de recuperação muscular pós-exercício e, consequentemente, 

melhorar as adaptações musculares ao ER. Dentre os suplementos mais 

consumidos e investigados atualmente, destacam-se os aminoácidos de cadeia 

ramificada (BCAAs) e o ácido β-hidroxi-β-metilbutírico (HMB).  

Prévios estudos demonstraram que a suplementação de BCAA pode 

aumentar a relação testosterona/cortisol e reduzir o dano tecidual (indicado pela 

redução dos níveis de CK, tirosina e fenilalanina) após exercício resistido13,14,15, além 

de estimular a via de síntese protéica mTOR/p70S6K16. Adicionalmente, tem sido 

descrito que a suplementação de HMB pode ser eficiente para reduzir os níveis de 

CK e dor muscular induzidos pelo exercício excêntrico17, e atenuar a resposta 

inflamatória (ex: níveis de TNF-α) em resposta ao treinamento de alta intensidade18. 

Além disso, foi demonstrado que a suplementação de HMB pode aumentar a massa 

livre de gordura e força em resposta ao ER19 e reduzir a via da ubiquitina-

proteossoma - promotora de degradação protéica - em condições de caquexia por 

câncer20.  

Embora os efeitos isolados dos BCAAs e HMB sobre o desempenho 

e anabolismo muscular tenham sido bem estabelecidos, nenhum estudo até o 

momento investigou se a combinação destes suplementos poderia melhorar o 

processo de recuperação muscular após exercício resistido. Considerando as 

propriedades ergogênicas de ambos os suplementos, parece provável que a 

suplementação de BCAA combinada ao HMB melhore a resposta anabólica do 

tecido muscular e, consequentemente, acelere o processo de recuperação tecidual, 

fisiológica e funcional do músculo esquelético após uma sessão de exercício 

resistido, comparada a suplementação isolada de BCAA. Além disso, espera-se 

primariamente que a suplementação isolada de BCAA seja efetiva para acelerar o 

processo de recuperação muscular comparada a suplementação de placebo.  
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MÉTODOS 

 

Desenho experimental 

 

A proposta deste estudo foi investigar os possíveis efeitos da 

suplementação de BCAA, isolada ou combinada ao HMB, sobre marcadores de 

recuperação muscular pós-exercício resistido em indivíduos jovens previamente 

treinados. Para tanto, foi empregado um desenho experimental de 3 grupos 

paralelos, randomizado, duplo cego, e controlado com placebo (Fig. 1), na qual 36 

indivíduos adultos jovens (18-35 anos) treinados foram equiparados pelo sexo e 

força, e aleatoriamente divididos em três grupos (6 ♂ e 6 ♀ em cada grupo): 

suplementado com BCAA (N = 12), suplementado com BCAA + HMB (N = 12) e 

suplementado com placebo (N = 12). Os grupos foram suplementados por um 

período de 5 dias, na qual foram submetidos a 2 sessões de exercício resistido (3 

séries de 8-12 repetições, com carga a 80% de 10 repetições máximas [10RM]) 

envolvendo o músculo quadríceps (exercícios de leg press e hack squat), e 3 

subsequentes sessões de testes motores (30 min., 48h e 72h após a 2ª. sessão de 

exercício) (Fig. 1). Durante as sessões de testes motores foram avaliados os 

seguintes marcadores de recuperação muscular: (1) níveis sanguíneos de CK e 

lactato, (2) níveis de dor muscular, por meio de escala visual analógica (EVA), (3) 

produção de força isométrica unilateral, por meio do teste de contração isométrica 

voluntária máxima (CIVM), (4) produção de potência muscular, por meio do teste de 

salto vertical contramovimento (SVC), e a (5) análise do recrutamento das fibras 

musculares, mediante a análise eletromiográfica (EMG) durante o teste de CIVM. Os 

testes motores também foram realizados na condição basal (24 h antes da primeira 

sessão de exercício resistido). Todos os testes foram precedidos de 3 sessões de 

familiarização, a fim de evitar potencias efeitos de aprendizado e garantir a 

confiabilidade dos dados. Além disso, foi avaliado o consumo de macronutrientes 

(proteínas, carboidratos e lipídios) durante os 3 primeiros dias do estudo, afim de 

monitorar qualquer influência da dieta sobre as variáveis investigadas. 
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Figura 1. Desenho experimental. 

 

Participantes 

 

A amostra foi composta de sujeitos jovens (idade: 18-30 anos) 

treinados, de ambos os sexos, estudantes do curso de Educação Física da 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), Londrina-PR. Os critérios para exclusão 

da amostra foram: (1) apresentar histórico de disfunções musculoesquelética, (2) 

fazer uso de medicamentos que potencializem ou bloqueiem a ação muscular, (3) ter 

utilizado suplementos ergogênicos e esteroides anabólicos a pelo menos 6 meses, e 

(4) apresentar restrição médica para prática de exercício físico. O recrutamento dos 

participantes foi realizado por meio da ampla divulgação do projeto na Instituição 

(por exemplo: salas de aula, e cartazes informativos). Os interessados foram 

selecionados mediante entrevista pessoal e anamnese clínica durante uma reunião 

com os pesquisadores. Todos os participantes foram previamente informados sobre 

os objetivos da pesquisa e procedimentos realizados, e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido aprovado pelo Conselho de Ética da Universidade 

(protocolo n°. 1.748.002). Todos os procedimentos foram realizados de acordo com 

os princípios da Declaração de Helsinque de 1964. 
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Familiarização 

 

Para evitar potenciais efeitos de aprendizado e garantir a 

confiabilidade dos dados, todos os participantes foram submetidos a 3 sessões de 

familiarização para receberem instruções e praticarem os testes de 10RM (leg press 

e hack squat), bem como os testes de CIVM e SVC. Durante a familiarização os 

participantes foram continuamente monitorados pelos avaliadores. 

 

Teste de 10RM 

 

Após o período de familiarização, todos os participantes foram 

submetidos a 3 sessões de testes de 10RM, a fim de evitar potenciais efeitos de 

aprendizado e garantir a estabilidade das cargas nas sessões de exercício resistido. 

Inicialmente, os participantes realizaram um aquecimento muscular específico, 

consistindo de 2 séries de 15 repetições. Em seguida, procedeu-se a realização do 

teste de 10RM, conforme protocolo descrito por Baechle e Earle (2008)21. A carga de 

10RM foi determinada mediante a realização de 3 tentativas sucessivas, com 

incrementos de peso (2 a 5 kg, dependendo do nível de dificuldade) até atingir a 

carga de 10RM. Um intervalo de 4 a 5 minutos foi permitido entre cada tentativa, a 

fim de garantir uma adequada recuperação muscular. Todos os testes foram 

realizados pelo mesmo avaliador experiente, a fim de garantir que a carga de 1RM 

seja obtida em até 3 sessões, e que o teste foi consistente entre os participantes. 

Durante cada tentativa os indivíduos foram continuamente monitorados e 

encorajados verbalmente pelo avaliador.  

 

Sessão de exercício resistido  

 

Todos os grupos foram submetidos a duas sessões de exercício 

resistido de alta intensidade (3 séries de 8-12 repetições à 80% de 10RM, com 

intervalo de 2 minutos entre as séries e exercícios respectivamente), envolvendo 2 

exercícios na seguinte ordem: (1) leg press, (2) agachamento hack (Equipamentos 

Nakagym, São Paulo, Brasil). Este protocolo foi desenhado para maximizar o 

recrutamento do músculo quadríceps e transcrever uma sessão de treinamento 
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hipertrófico convencional para indivíduos iniciantes1. A cadência do movimento (2 

segs. excêntrica : 1 seg. concêntrica) foi controlada por um metrônomo. Antes de 

iniciar a sessão os participantes realizaram um aquecimento geral de 10 minutos em 

esteira ergométrica a uma velocidade de ~10 km/h. Durante a sessão os indivíduos 

foram continuamente monitorados e encorajados verbalmente pelo avaliador. A 

percepção subjetiva de esforço (PSE) foi avaliada após cada sessão de exercício 

mediante o uso da escala OMNI para exercício resistido (OMNI-RES)22. 

 

Suplementação 

 

Os respectivos suplementos foram diluídos em 200 ml de água e 

ingeridos 20 min. antes de cada sessão de exercício e testes motores, conforme as 

seguintes doses: grupo BCAA (4g Leu + 2g Iso + 2g Val), grupo BCAA+HMB (4g Leu 

+ 2g Iso + 2g Val) + 3g HMB livre, e grupo placebo (total: 8 g de amido de milho). Os 

suplementos (incluindo placebo) foram armazenados em sachês de idêntico formato, 

aroma e sabor, e consumidos de modo aleatório e duplo cego. A dose, momento e 

período de suplementação empregados neste projeto foram escolhidos conforme 

dados previamente publicados com BCAA23. 

 

Teste de CIVM 

 

O teste de CIVM para o exercício de extensão de joelho unilateral foi 

realizado conforme protocolo adaptado de Chen et al. (2011)24 e Flores et al. 

(2011)25, usando um dinamômetro portátil. O protocolo consistiu de 3 CIVM a 90º de 

extensão de joelho (180º = extensão total), com duração de 5 segundos. O intervalo 

entre cada CIVM foi de 1 min. Os participantes foram encorajados verbalmente a 

exercerem a máxima força durante os testes. O maior valor obtido nas 3 CIVM foi 

utilizado como indicador de força isométrica voluntária máxima. 

 

Eletromiografia (EMG)  

 

Durante os testes de CIVM (30 min., 24 e 48 h, após a 2ª. sessão de 

exercício resistido) foi avaliado o sinal eletromiográfico (Root Mean Square [RMS]), 
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que reflete o recrutamento das unidades motoras e o nível de trabalho muscular 

durante a tarefa motora. Sinais eletromiográficos de superfície foram registrados do 

músculo vasto lateral (VL) de ambas as pernas, a partir de um eletrodo ativo de 

superfície pré-amplificado (ganho: 1000) (modelo DE-2.3; Delsys, Inc., Wellesley, 

MA), e filtrados em uma banda-passante entre 25 e 450 Hz, com uma frequência de 

amostragem de 1000 Hz. Os sinais foram analisados em um software de análise 

eletromiográfica (EMGworks 4.0.5, Delsys System, Boston, MA). 

Previamente à colocação do eletrodo, a pele foi tricotomizada e 

limpa com álcool a 70%, para diminuir a impedância local. O eletrodo foi posicionado 

perpendicularmente às fibras do músculo vasto lateral, próximo ao centro do ventre 

muscular, de acordo com as recomendações da SENIAM (do termo inglês: 

Surface EMG for Non-Invasive Assessment of Muscles). O eletrodo de referência foi 

fixado no processo estilóide direito (região do cotovelo). Os sinais EMG foram 

filtrados com filtro digital de 20 a 500 Hz e tratados em rotinas do programa MATLAB 

(versão 7.0; Mathworks®, South Natick, MA, USA), para extrair os parâmetros de 

RMS.  

 

Salto vertical contramovimento (SVC) 

 

Para análise da potência máxima foi realizado o teste de SVC por 

meio de um tapete de contato (jumping mat), conforme protocolo descrito por 

Bartolomei et al. (2017)26. O teste foi iniciado com o participante na posição ereta, 

mantendo os joelhos em extensão de 180º, e as mãos fixas na região da crista ilíaca 

(quadril). Para execução do SVC, o participante realizou a flexão das pernas (ângulo 

de aprox. 90º) e, em seguida, uma rápida extensão das pernas, na tentativa de 

maximizar a altura do salto. Três saltos foram realizados por cada participante, com 

intervalo de recuperação de 1 minuto entre cada salto.  O maior valor obtidos nos 3 

saltos foi utilizado como indicador de potência máxima. 

 

 Índice dor muscular  

 

O índice de dor muscular foi avaliado imediatamente antes de cada 

sessão de testes motores (basal, 30 min., 24 h e 48 h), por meio de uma escala 
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visual analógica (EVA)25,26. A escala é representada por uma linha reta de 10 cm, na 

qual 1 ponto indica pouca ou nenhuma dor e 10 pontos indica dor extrema. Os 

participantes foram orientados a apalpar suavemente o músculo vasto lateral e 

assinalar na escala o ponto que representa a intensidade da dor sentida naquele 

momento.  

 

Consumo Alimentar  

 

Os participantes foram orientados a preencher um recordatório 

alimentar de 3 dias durante o período experimental, a fim de monitorar qualquer 

influência da dieta sobre as variáveis do estudo. Medidas caseiras padronizadas 

serão utilizadas para a estimativa da quantidade de alimentos e bebidas 

consumidas. O consumo energético total e a quantidade de macronutrientes foram 

determinados por meio do programa de avaliação nutricional Avanutri, versão 3.1.4 

(Rio de Janeiro/RJ, Brasil). Os indivíduos foram orientados, ainda, a manterem seus 

hábitos alimentares ao longo do estudo. A ingestão de água foi ad libitum. 

 

Análise sanguínea  

 

Amostras de sangue venoso da veia antecubital foram coletadas 

imediatamente antes de cada sessão de exercício, e processadas para análise das 

concentrações séricas de CK, conforme protocolo descrito por Sharp e Pearson21. 

Imediatamente após a coleta as amostras foram mantidas em temperatura ambiente 

para coagulação e, em seguida, procedeu-se a centrifugação para obtenção do 

soro-sobrenadante. As amostras foram mantidas em freezer à -80ºC até a análise. 

 

Análise estatística  

 

Para análise estatística dos resultados foiutilizado o software SPSS 

(versão 20.0; Chicago, IL, USA). Testes de ANOVA 3 (Grupos: BCAA, BCAA+HMB e 

placebo) x 4 (Tempo: basal, 30 min., 24, e 48 horas) para medidas repetidas foram 

utilizados para avaliar as mudanças ao longo do tempo e entre os grupos para todas 

as variáveis dependentes. A violação da esfericidade foi ajustada por Greenhouse–
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Geisser. As diferenças específicas entre os grupos foram detectadas pelo teste post-

hoc de Bonferroni. Os valores serão expressos como média ± desvio-padrão (DP). O 

nível de significância α foi de 0.05.   

 

RESULTADOS  

 

Características basais e consumo alimentar 

 

As características basais dos grupos experimentais e o consumo de 

macronutrientes são mostrados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. Nenhuma 

diferença significante (P > 0,05) foi observada nas características basais (Tabela 1), 

bem como no consumo de macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) 

(Tabela 2) entre os grupos experimentais. Todos os grupos consumiram uma 

quantidade suficiente de macronutrientes, indicando que a consumo alimentar não 

promoveu qualquer influência sobre as variáveis estudadas. 

 
 
Tabela 1. Características basais dos grupos experimentais.  
 Placebo BCAA BCAA+HMB valor P 
Idade, anos 24,2 ± 6,1 24,7 ± 5,1 23,0 ± 6,3 0,58 
Estatura, cm 168,1 ± 6,0 170,7 ± 10,4 172,4 ± 6,9 0,43 
Massa corporal, kg  71,2 ± 14,8   70,4 ± 11,1  73,6 ± 11,1 0,91 
IMC, kg/m2   25.1 ± 4,8 24.1 ± 2,8 24,8 ± 4,1 0,31 
Força 10 RM Leg press, kg    208 ± 61 227 ± 53 221 ± 48 0,62 
Força 10 RM Hack squat, kg    112 ± 40 116 ± 34 111 ± 29 0,73 
Valores expressos em média ± DP. Não houve diferença significante entre os 
grupos. 

 
  

Tabela 2. Consumo de macronutrientes. 
 Placebo BCAA BCAA+HMB valor p 

Proteínas, g/kg/d  1,2 ± 0,6  1,5 ± 0,5  1,2 ± 0,4 0,44 
Carboidratos, g/kg/d  3,0 ± 1,1  3,6 ± 1,3   2,9 ± 1,0  0,44 
Lipídios, g/kg/d  0,8 ± 0,4  0,7 ± 0,3   0,6 ± 0,1 0,94 
Energia total, kcal 1696,4 ± 596,7 1886,7 ± 544,2 1612,2 ± 299,4 0,58 
Valores expressos em média ± DP. Não houve diferença significante entre os 
grupos. 

 



 

55 

 

Número de repetições máximas durante as sessões de exercício resistido. 

 

Os dados referentes ao número de repetições máximas (total das 3 

séries) durante as duas sessões de exercício resistido são apresentados na Figura 

2. Nenhuma diferença significante (P > 0,05) foi observada entre os grupos 

experimentais no número de repetições máximas (total das 3 séries) para os 

exercícios de hack squat e leg press em ambas as sessões de exercício resistido.  

 

 
Figura 2. Número de repetições máximas (total das 3 séries) para os exercícios de hack 

squat e leg press nas sessões 1 (A) e 2 (B) de exercício resistido nos grupos placebo (N = 

5), BCAA (N = 12) e BCAA+HMB (N = 12). Dados são expressos em média ± DP. Nenhuma 

diferença significante foi observada entre os grupos. 
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Força isométrica durante a recuperação do exercício resistido 

 

Os dados de força isométrica voluntária máxima para o exercício de 

cadeira extensora durante o período de recuperação do exercício resistido (30 min., 

24 h e 48 h após a 2ª. sessão de exercício) são mostrados na Figura 3. Todos os 

grupos apresentaram uma significante (P < 0,05) redução nos níveis de força 

isométrica máxima 30 min. após a sessão de exercício, que retornou aos níveis 

basais após 24 h.  

 

 
Figura 3. Força isométrica voluntária máxima para o exercício de cadeira extensora durante 

o período de recuperação do exercício resistido (30 min., 24 h e 48 h após a 2ª. sessão de 

exercício), nos grupos placebo (N = 5), BCAA (N = 12) e BCAA+HMB (N = 12). Dados são 

expressos em média ± DP. * P < 0,05 comparado aos momentos basal, 24, e 48 h.   
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Potência muscular durante a recuperação do exercício resistido 
 

Os dados de altura de salto e potência/massa corporal referentes ao 

teste de salto vertical durante o período de recuperação do exercício resistido (30 

min., 24 h e 48 h após a 2ª. sessão de exercício) são mostrados na Figura 4. Todos 

os grupos apresentaram uma significante (P < 0,05) redução nos níveis de potência 

(altura de salto e potência normalizada) 30 min. após a sessão de exercício, que 

retornou aos níveis basais após 24 h.  

 

 

 
 

Figura 4. Altura de salto (A) e potência/massa corporal (B) durante o período de 

recuperação do exercício resistido (30 min., 24 h e 48 h após a 2ª. sessão de exercício), nos 

grupos placebo (N = 5), BCAA (N = 12) e BCAA+HMB (N = 12). Dados são expressos em 

média ± DP. * P < 0,05 comparado aos momentos basal, 24, e 48 h.   
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Dor muscular durante a recuperação do exercício resistido 

 

Os níveis de dor muscular durante o período de recuperação do 

exercício resistido (30 min., 24 h e 48 h após a 2ª. sessão de exercício) são 

mostrados na Figura 5. Todos os grupos apresentaram um significante (P < 0,05) 

aumento nos níveis de dor muscular 30 min. após a sessão de exercício, que 

retornou aos níveis basais após 24 h.  

 
 

Figura 5. Dor muscular durante o período de recuperação do exercício resistido (30 min., 24 

h e 48 h após a 2ª. sessão de exercício), nos grupos placebo (N = 5), BCAA (N = 12) e 

BCAA+HMB (N = 12). Dados são expressos em média ± DP. * P < 0,05 comparado aos 

momentos basal, 24, e 48 h.   
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