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Teste ergométrico 

 Procedimento clínico, onde o sujeito executa caminhada e/ou 

corrida em esteira rolante (ou cicloergômetro). 

 Objetivo: avaliar o funcionamento do coração através do 

eletrocardiógrafo, um aparelho que registra as ondas elétricas emitidas 

durante o funcionamento do coração.  

 É uma avaliação extremamente importante e somente um médico 

cardiologista pode supervisioná-la.  

 Através dele é possível investigar se o indivíduo apresenta alguma 

anomalia cardíaca que poderá colocá-lo em risco durante a atividade física. 

Além do eletrocardiograma, monitora-se a PA em repouso e durante todo o 

teste, o que permite avaliar o funcionamento do sistema cardiovascular 

como um todo. Assim, é possível detectar respostas hipertensivas e outros 

tipos de problemas.  

 Ele serve para avaliar a saúde e não o desempenho. 

  

 Recomenda-se que todo idoso faça um teste ergométrico antes 

de iniciar um programa de exercícios 



Teste de 1 milha 
• Para indivíduos de 20 a 69 anos de idade. Utiliza caminhada 

rápida de 1 milha (1609 metros) e por isso muito utilizado em 

sedentários ou mais idosos. 

• Baseado na determinação da FC em determinado nível de 

esforço (indicado pelo tempo que se leva para caminhar a 

milha). 

• Deve-se estimular o avaliado a percorrera milha o mais rápido 

possível e após o teste aplica-se a equação: 

 

VO2 max: 132,853 – (0,1692xP) – (0,3877xI) + (6,3150xS) – (3,2649 xT) – 

(0,1565x FC) 

 

P= peso, I=idade, S=sexo (0 para feminino e 1 para masculino) 

T=tempo, FC= frequência cardíaca 



Teste de 1 milha 
• Preparação para o teste 

• Apesar de não ser um esforço máximo, os 

proponentes recomendam que antes de se submeter 

ao teste, os indivíduos totalmente sedentários ou 

acima de 35 anos passem por um exame médico; 

• Verificar a FC antes de realizar o teste.  

• Verificar FC imediatamente ao final do percurso 

• Após o término do teste, com o registro do tempo e 

FC, o avaliado deverá manter-se em movimento 

(caminhando lentamente por 3 a 5 minutos) para 

retornar gradualmente à condição de repouso .   



Testes que avaliam a capacidade funcional do 

idoso 

• Medem desempenho dos idosos para realizar as 

atividades do cotidiano ou AVDs: 

• Caminhar 800m 

• Sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se 

• Subir degraus 

• Subir escadas 

• Levantar-se do chão 

• Habilidades manuais 

• Calçar meia 

                                           (Okuma e Andreotti, 1999) 



Caminhar/correr 800m 

• Objetivo: medir a capacidade do idoso de locomover-se com eficiência para 

realizar atividades como ir ao mercado, fazer visitas a parentes e amigos, passear 

no parque 

• Materiais: cronômetro, fita métrica ou trena, cones, pista ou quadra (medindo no 

mínimo 50 m de comprimento). O percurso deve ser construído de forma oval ou 

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

percurso devem ser demarcados com linhas no chão.  

• Procedimento: o avaliado deverá percorrer a distância de 800m no menor tempo 

possível 

• O desempenho é medido em tempo. 

• Observações: certificar-se que os indivíduos não ultrapassam as margens que 

delimitam o percurso, a superfície do percurso deve ser anti-derrapante, sem 

desníveis e bem iluminada 

 

 



Sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela 

casa 

• Objetivo: avaliar a capacidade do idoso para sentar-se levantar-se e 

locomover-se com agilidade e equilíbrio, em situações de vida como 

por exemplo entrar e sair do carro, sentar e levantar em bancos de 

ônibus, levantar-se rapidamente para atender o telefone. 

• Materiais: quadra ou sala ampla, cadeira com braços e com assento 

com 40cm de altura em relação ao chão, fita métrica ou trena, dois 

cones, cronômetro e fita adesiva. 



Sentar e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa 

  Procedimento: posicionar a cadeira no solo e, 10cm a sua frente demarcar com um “X” 

com fita adesiva (a cadeira tende a se mover durante o teste). A partir de tal demarcação, 

colocar dois cones diagonalmente a cadeira: a uma distância de 4 metros para trás e 3 metros 

para o lados direito e esquerdo da mesma. O indivíduo inicia o teste sentado na cadeira com 

os pés fora do chão. Ao sinal o sujeito levanta-se, move-se para a direita, circula o cone, 

retorna para a cadeira , senta-se, retira ambos os pés do chão. Sem hesitar, levanta-se 

novamente, move-se para a esquerda, circula o cone retorna para a cadeira, senta-se e retira 

ambos os pés do chão. Imediatamente, realiza o mesmo circuito (exatamente igual ao 

primeiro). Assim o percurso consiste em contornar cada cone duas vezes, alternadamente 

para a direita e para a esquerda. Nos momentos em que o avaliado se levanta da cadeira, 

poderá utilizar de seus apoios. Iniciar o cronômetro no momento em que o indivíduo coloca os 

pés no chão, e pará-lo quando senta-se pela quarta vez (sem o apoio dos pés).  

  O avaliado deve ser instruído a realizar o percurso o mais rápido possível, e o tempo de 

realização do teste deve ser anotado em segundos.  



Teste “subir degraus”  

• Objetivo: avaliar a capacidade do idoso de subir e descer degraus, encontrados em ônibus, 

banheiras e obstáculos em geral. 

• Materiais: quadra ou sala ampla, caixas(degraus de madeira) com encaixe, medindo 5cm 

(dois degraus), 10 cm (três degraus) e 15cm (1 degrau) de altura.  

• Procedimentos: partindo da posição em pé, o avaliado deve tentar subir a uma altura de 

70cm. O teste deve ser iniciado com a altura mínima de 10cm, a qual será progressivamente 

elevada de 5cm em 5cm. Colocando-se de frente para o degrau, o avaliado deve subi-lo e 

desce-lo, impulsionando-se com a perna de preferência, e apoiando ambos os pés sobre o 

degrau quando subir. São permitidas três tentativas em cada altura, caso o avaliado não 

consiga realizar o movimento corretamente, é considerada a última altura que o sujeito 

consegue subir e descer eficazmente. 

• Observações: realizar o teste próximo a uma parede ou corrimão, para que caso perca o 

equilíbrio, o indivíduo apoie-se, evitando quedas: o avaliador deve posicionar-se lateralmente 

às caixas e o avaliado não pode saltar para descer do degrau.  



Teste subir escadas 

• Objetivo: avaliar a capacidade do idoso de subir escadas 

 

• Materiais: escada com corrimãos lance de 15 degraus (15 cm de altura e 

28 de largura), cronômetro 

 

• Procedimentos: partindo da posição em pé, ao pé da escada e, ao sinal o 

avaliado deve subir o mais rápido possível uma escada com 15 degraus, 

podendo utilizar-se ou não de um corrimão. O sujeito deve realizar apenas 

uma tentativa, ocasião na qual será medido o tempo de subida. O 

cronômetro deve ser acionado no momento em que o idoso colocar o pé no 

primeiro degrau, e parado quando um dos pés alcançar o décimo quinto 

degrau. O avaliador deve posicionar-se no topo da escada. 

 

• Observações: Pode-se subir os degraus caminhando e/ou correndo; um ou 

mais degraus podem ser transpostos com uma passada 



Habilidades manuais 

• Objetivo: medir a precisão com que o idoso realiza atividades de coordenação 

motora fina no cotidiano 

• Materiais: painel retangular (60cm de comprimento e 15cm de altura), com 5cm de 

bordas inferior e laterais, contendo uma fechadura, uma tomada, um soquete para 

encaixar lâmpada e um disco de telefone, dispostos horizontalmente, com uma 

distância de 10cm entre cada objeto, e possuindo uma base perpendicular medindo 

10cm de largura, cronômetro, chave, plug e lâmpada. 

• Procedimentos: O painel deve ser pendurado em uma parede de superfície plana, 

a uma altura de 1,5m do solo (considerar a altura a partir da borda inferior do 

painel). Em pé, com os membros superiores ao longo do corpo, e posicionando-se 

ao centro do painel, ao sinal: “Atenção! Já” o indivíduo deverá realizar as seguintes 

tarefas: encaixar a chave na fechadura, encaixar o plug na tomada, desencaixar a 

lâmpada do soquete e discar o número 9 do telefone. Os objetos a serem 

encaixados no painel devem ficar na base do instrumento (localizada 

perpendicularmente a parede). O avaliado deve realizar duas tentativas seguidas, 

sendo o menor tempo de realização da tarefa considerado. O cronômetro deve ser 

parado quando o indivíduo terminar de discar o número 9 do telefone.  

 

• Observações: o avaliado deve realizar o teste com a mão dominante: o uso de 

lentes corretivas para os olhos é permitido; durante o teste, o avaliador deve dar 

instruções verbais para a discagem dos números de telefone.  



Calçar meias 

• Objetivo: medir a capacidade do idoso de calçar meias  

 

• Materiais: cadeira sem braço, com acento possuindo 40cm de altura em 

relação ao chão, meia de algodão 

• Procedimentos: sentado em uma cadeira, o avaliado deverá no menor 

tempo possível calçar uma meia. Com os joelhos flexionados, pés apoiados 

no chão, braços ao longo do corpo, e a meia colocada sobre uma das 

coxas, ao sinal “Atenção!, Já”, o avaliado deverá colocar a ameia o mais 

rápido possível, no pé de preferência. O cronômetro deverá ser acionado ao 

sinal e parado quando o indivíduo assumir a posição inicial, só que agora 

com os braços repousando sobre as coxas. Devem ser realizadas duas 

tentativas, com intervalo de 60 segundos ou mais entre cada uma, e 

considerado o menor tempo. 

 

• Observações: o avaliado poderá utilizar-se de diferentes formas para 

calçar a meia, desde que não levante da cadeira; certificando-se de que a 

meia foi calçada por completo.  



Levantar-se do solo 

• Objetivo: medir capacidade do idoso de levantar-se do chão,  

 

• Materiais: quadra ou sala ampla, colchonete com 5cm de espessura, 

cronômetro 

• Procedimentos: posicionar o colchonete no chão e 40cm a sua frente, 

demarcar uma linha de 60cm de comprimento. 

• Estando no colchonete em decúbito dorsal, com braços ao longo do corpo e 

pernas estendidas, o avaliado deverá no menor tempo possível, levantar-se 

de forma a assumir a posição em pé, com membros inferiores unidos e 

braços estendidos ao longo do corpo, e posicionar-se na linha demarcada. 

Devem ser realizadas duas tentativas, com intervalo de 60 segundos ou 

mais entre cada uma. Será computado o tempo necessário para efetuar 

cada tentativa, e considerado o menor tempo. O cronômetro deve ser 

acionado ao sinal “Atenção! Já” e, parado quando o sujeito transpuser a 

linha que demarca os 40cm.  

• Observações: Demarcar a posição do colchonete, pois tende a se deslocar 

durante o teste.  



Escala de auto-percepção de desempenho 

em AVD 

 (Andreotti e Okuma, 1999) 

Objetivo: avaliar a percepção da capacidade 
funcional de idosos, incluindo as ABVD e as 
AIVD 

40 itens – 1 ao 15 ABVD – 16 ao 40 – AIVD 

Classificação:  

(A) não consigo realizar esta tarefa 

(B) realizo somente com ajuda de outra pessoa 

(C) realizo sozinho mas com muita dificuldade 

(D) realizo sozinho com um pouco de dificuldade 

(E) realizo sozinho com facilidade 



Resultado: soma dos pontos feitos de 1 a 40, 

sendo A=0, B=1, C=2, D=3, E=4. 

A pontuação poderá variar de 0 a 160  

PONTUAÇÃO CAPACIDADE 

FUNCIONAL 

0 A 31 MUITO RUIM 

32 A 64 RUIM 

65 A 97  MÉDIA 

98 A 130 BOA 

131 A 160 MUITO BOA 



AVD CLASSIFICAÇÃO 

1. ALIMENTAR-SE 

2 TOMAR BANHO (LAVAR OS PÉS) 

3 TOMAR BANHO (LAVAR AS COSTAS) 

4. PENTEAR O CABELO 

5. CORTAR AS UNHAS DAS MÃOS 

6. CORTAR AS UNHAS DOS PÉS 

7. VESTIR CALÇA COMPRIDA 

8. VESTIR BLUSA SEM BOTÕES 

9. ABOTOAR BLUSAS, CASACOS, ETC 

10 CALÇAR MEIAS 

11 CALÇAR SAPATO DE AMARRAR 

12 DEITAR NA CAMA 

13 SENTAR EM UMA CADEIRA SEM BRAÇOS 

14 LEVANTAR DE UMA CADEIRA SEM BRAÇOS 

15 LEVANTAR DA CAMA 

16 DEITAR DO CHÃO 

17 LEVANTAR DO CHÃO 

18 PEGAR UM OBJETO DO CHÃO 

19 SEGURAR UM OBJETO DE 5KG POR 5 MIN 

20 FAZER A CAMA 



AVD CLASSIFICAÇÃO 

21. VARRER A CASA 

22 LIMPAR OS MÓVEIS DA CASA 

23 FAZER FAXINA NA CASA 

24 DESCASCAR/CORTAR 

25 COZINHAR 

26 SUBIR DEGRAUS DE ÔNIBUS 

27 DESCER DEGRAUS DE ÔNIBUS 

28 ENTRAR NO CARRO 

29 SAIR DO CARRO 

30 TRABALHOS ARTESANAIS 

31 TRABALHOS MANUAIS 

32 ANDAR 2-3 QUARTEIRÔES 

33 ANDAR EM SUBIDAS 

34 ANDAR DEPRESSA 

35 ANDAR 10 -12 QUARTEIRÕES 

36 SUBIR ESCADAS 15-20 DEGRAUS 

37 DESCER ESCADA 15-20 DEGRAUS 

38 SUBIR + DE 40 DEGRAUS 

39 DESCER + DE 40 DEGRAUS 

40 FICAR EM PÉ 30 MIN 



Capacidades 

físicas 



Teste da régua - TR 

  O indivíduo deverá estar sentado, com o antebraço apoiado e a palma 

da mão espalmada, formando um ângulo de 90º com o dedo polegar. 

   A marca zero da régua (que será de 60cm, graduada com precisão de 

mm) deverá ser colocada no plano imaginário formado pelo dedo polegar e 

indicador. O avaliador comandará “Atenção” e largará a regua. O testado 

deverá segurá-lo no menor tempo possível e será medida a distância que 

percorreu (com precisão de mm) do momento em que o avaliador soltou até 

o nível do plano horizontal que passa pela parte superior dos dedos polegar 

e indicador. 

• Esse procedimento deve ser realizado por 3 vezes e, considerando como 

resultado a média das medidas.  

• Esse teste também poderá ser realizado através de estímulo auditivo: o 

indivíduo terá os olhos vendados e segurará a barra, respondendo ao 

estímulo de um som específico 



Equilíbrio estático 

    
 Posição 4: O indivíduo em pé, apoiado somente 

em um dos membros, deverá manter o outro membro 

abduzido e o joelho semi flexionado, com a planta do pé 

apoiada na altura do joelho do membro inferior que 

suporta o peso do corpo 

 Marca-se o tempo que o avaliado permaneceu 

nessa posição sem receber auxílio externo  



Sentar e alcançar -  Flexibilidade 

• Utiliza-se uma caixa de madeira com dimensões: 30,5 X 30,5 X 30,5 cm tendo a 

parte superior plana com 56,5 cm de comprimento, na qual é afixada uma escala de 

medida de 50cm, de tal forma que o valor 23 coincida com a linha onde o avaliado 

acomoda seus pés  

• Procedimentos: solicitar ao avaliado que retire os calçadose, em seguida, assuma 

uma posição sentada de frente para o aparelho, com as pernas unidas embaixo da 

caixa, os joelhos completamente estendidos e os pés apoiados na madeira; 

estender os braços, sobrepor as mãos e alinhar as pontas dos dedos. Posicionar as 

palmas das mãos voltadas para baixo  e somente uma em contato com a caixa.  

• Flexionar o tronco para frente , procurando alcançar a mior distância possível, 

realizando o movimento de modo lento e sem solavancos.  

• Há exigência de mantar a distância alcançada por pelo menos 2 segundos.  

• O avaliador deverá apoiar as mãos na região patelar para assegurar que as pernas 

fiquem estendidadas durante a realização do teste.  

• São permitidas 3 tentativas mas computa-se a melhor das tentativas.  

• Caso haja diferença maior do que 4cm entre as medidas, mais tentativas são 

oferecidas ao avaliado.  



Composição corporal - IMC 

Classificação Valor 

Desnutrição < 22 

Risco nutricional 22 -24 

Normal 24-27 

Sobrepeso 

Homens 27-30 

Mulheres 27 - 32 

Obesidade 

Homens > 30 

Mulheres > 32 

Nutrition Screening Inititive , 1992  



Porcentagem de gordura 

Idade 

(anos) 

Massa Magra % de gordura  

H M H M 

50 - 59 21,4 11,5 24,1 41,9 

60-69 17,3 6,8 28,1 36,9 

70-79 13,3 5,9 29,9 36,0 

Prothro, J, 1989 



Relação Cintura Quadril 

Normal 

Homens ≤ 0,95 

Mulheres ≤ 0,8 



Circunferência da Cintura 

Normal 

Homens ≤ 102cm 

Mulheres ≤ 88cm 


