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Exercícios Físicos 

• Estimular de maneira equilibrada todos os sistemas 

corporais.  

• Trabalhar postura, equilíbrio corporal, controle de 

movimento, tempo de reação, movimentos rápidos  

• Prescrição deve ser de acordo com status funcional 

do idoso 

• Recomenda-se realização de teste ergométrico ou 

ergoespirométrico antes do início do treinamento  



Exercícios aeróbios - intensidade 

• Para idosos sedentários: 50% a 70% da frequência de 
reserva: 

• FC reserva: [(FCmáx-FC rep) x 0,5 ]+FC rep 

• FC reserva: [(FC máx – Fcrep) x 0,7] +FC rep 

 

• Idosos treinados: 60% a 80% da FC reserva 

 

• Treinados com diabetes, hipertensão, doença 
cardíaca: 50% a 70% da FC reserva  

 

 



Exercícios aeróbios 

• Duração: de 20 a 60 minutos – podem ser 

acumulados 

• Frequência: 3 a 4 vezes na semana em dias 

alternados  

   diária para diabéticos e dislipidêmicos  

 

 



Prescrição de exercícios aeróbios 

Tribess, S. & Jair Sindra Virtuoso Jr,JS, 2005 



Exercícios resistidos  

Exercitar especialmente os grandes grupos musculares 

Sedentários: pelo menos 1 série de 10 a 15 repetições para cada 

grupo muscular, com intervalo de 48 horas 

Duração de 20 a 30 minutos 

Velocidade de realização: 2 a 3 segundos na 

 fase concêntrica e 4 a 6 segundos na  

fase excêntrica.  

Reavaliar cargas a cada duas ou três semanas 

Azevedo LF et al, 2010 - livro 



Exercícios resistidos 

• Idosos ativos 

• Intensidade: 70% - 80% de 1RM 

• Repetições: 8 a 12 

• Séries: 1 a 3  

• Descanso: de 1 a 3 segundos entre as 

repetições e de 60 a 180 segundos entre as 

séries 

• Frequência: 2 a 3 vezes por semana, com ao 

menos 48 horas de descanso 

• Amplitude do movimento: completa, respeitando 

a tolerância individual 



Exercícios de flexibilidade 

• Movimentos lentos, grandes grupos 

musculares de preferência: musculatura 

posterior do tronco e memebros inferiores 

• Maior ângulo possível por pelo menos 30 

segundos  

• Frequencia mínima de 3 vezes 

 por semana, preferencialmente  

diária com duração de15 a 30 min 



Capacidades neuromotoras 

• Atividades de raciocínio 

• Tempo de reação (TR) 

• Tempo de movimento (TM) 

• Agilidade 

• Equilíbrio  

• Coordenação motora  



Atividades de raciocínio (AR)  

• AR e memória: podem ou não estar combinadas com todos 

os outros conteúdos 

• Cuidado para não propor atividades que banalizem as 

respostas de raciocínio e memória, priorizando o trabalho de 

possíveis conteúdos combinados 

• Estratégias devem ser equilibradas entre os diferentes tipos 

de memória: memorizar números, nomes, palavras, 

situações, etc. em diferentes tipos de estímulos: táteis, visuais 

e auditivos 



Tempo de reação (TR) 

• É definido como o intervalo de tempo entre o início do 

estímulo e o começo da resposta voluntária. 

 

• O estímulo pode ser visual, auditivo ou tátil 

 

•  Tal variável tem sido investigada em diferentes faixas etárias 

encontrando-se resultados melhores para pessoas 

fisicamente ativas 

• Idosos: alterações na velocidade comportamental são 

refletidas em > lentidão das reações e das funções mentais, 

assim como na execução dos movimentos. Exerce efeitos 

sobre alguns aspectos da vida como: para vestir- -se, 

alimentar-se, cuidar da aparência e concluir tarefas 

domésticas .  

 



Tempo de reação (TR)  

• Ocorre um significante   de aspectos cognitivos decorrentes da       

diminuição de diversos circuitos cerebrais, que tem impacto 

sobre o comportamento real de um adulto envelhecendo 

 

 

• As etapas do processo de informação, como atenção, 

percepção, aprendizagem, memória, vigilância, raciocínio e 

solução de problemas, alteram o funcionamento psicomotor 

com prejuízos no TR, tempo de movimento e velocidade de 

desempenho. 

 



Tempo de reação (TR)  

• Todos os processos cognitivos permanecem inter-relacionados, 

e o desempenho insuficiente em um sistema funcional poderá 

danificar outro.  

 

• Um prejuízo na capacidade de centralizar ou manter a atenção 

poderá prejudicar a memória, como sintoma de disfunção 

cognitiva.  

 

• Há um declínio significante da capacidade cognitiva com o 

avanço da idade 

 



TR 

• Há também um aumento do tempo de resposta motora 

devido a modificações estruturais e funcionais do 

organismo (doenças crônicas, redução da força, 

flexibilidade, velocidade e dos níveis de VO2 máximo, 

dificuldade de manter um estilo de vida saudável e em 

realizar atividades diárias).  

 

• Não associar muitos componentes no exercício ao 

mesmo tempo -  as demandas do domínio cognitivo 

prevalecerão sobre o domínio motor 

 



Tempo de movimento (TM) 

• É o tempo que vai do início de uma resposta 

voluntária até o momento de sua conclusão 

 

 

• TM: nas atividades com bola e em duplas, evitar uso 

de bolas pesadas, pois a velocidade do movimento e 

da bola ao recebê-la faz com que seu controle fique 

dificultado, tornando-a perigosa 

 



Agilidade 

• É a capacidade de se deslocar no espaço no menor 

tempo possível, com mudanças de direção e de 

altura do centro de gravidade 

 

• TR/agilidade: evitar a utilização de exercícios em que 

os idosos partam da posição sentada ou deitada no 

solo (levantar rápido) 

• Evitar realizar competição em colunas em que os 

participantes ficam parados e o objeto é que se 

desloca, pois não há deslocamento do indivíduo e 

sim do objeto 

 

 

 



Agilidade 

• Evitar tarefas que exijam subir em superfícies mais 

altas ou ultrapassá-las (cordas, bancos), pois, sendo 

difíceis para muitos idosos, não permitem que sejam 

realizadas em velocidade, o que descaracteriza o 

trabalho 

• Cuidado: evitar giros em velocidade, pois isso gera 

um grande risco de quedas 

• Evitar disputas corporais (dança das cadeiras), pois 

requerem um controle e domínio do corpo que nem 

todos os idosos possuem, o que propicia risco de 

quedas 

 

 



 Equilíbrio 

• Habilidade de manter a posição do corpo sobre sua 

base de sustentação, sendo essa base estacionária 

(equilíbrio estático) ou em movimento (equilíbrio 

dinâmico).  

 

• Desenvolvimento do equilíbrio é essencial, mas 

requer alguns cuidados importantes, de modo que os 

idosos sintam-se seguros, mas não sejam limitados 

por excesso de proteção 

  

 

 

http://caminhodoyogi.files.wordpress.com/2011/06/2009042416112469536600.jpg


 Equilíbrio 

 Sequência sugerida para aumentar o nível de complexidade 

da tarefa: 

• Uso de superfície com base estreita, porém baixa (ex.: andar 

sobre uma linha no chão) e exercícios de equilíbrio estático 

• Elevação da altura da superfície de apoio, aumentando sua 

base; 

• Manutenção dessa mesma altura, diminuindo gradativamente 

a largura; 

• Uso de equilíbrio estático sobre superfícies elevadas; 

• Uso de obstáculos sobre a superfície de apoio 
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Equilíbrio – considerações importantes  
• Trabalhar com superfícies altas requer confiança , além de muita proteção 

(não superproteção), pois implica risco de queda. 

• Para iniciantes, colocá-los próximo a uma parede ou barra, ou estar sempre 

muito próximo deles, até mesmo dando a mão para realizarem  a atividade, 

particularmente quando iniciam o trabalho em superfícies  elevadas. Deve-

se tirar os apoios aos poucos 

• Não utilizar superfícies muito altas, pois não há necessidade de colocar os 

idosos em risco; 

• Atividades que combinam habilidades manipulativas com bola, por exemplo 

com equilíbrio em superfícies elevadas só podem ser realizadas por 

aqueles muito habilidosos e com total domínio do corpo, em ≠s situações; 

 

 

 

 



 Equilíbrio – considerações importantes 

• Em atividades em duplas, evitar usar o companheiro como 

apoio para manter o equilíbrio, pois o desequilíbrio de um 

pode implicar o desequilíbrio do outro 

• Evitar atividades individuais, em deslocamento, com olhos 

vendados, pois a visão é fundamental para o idoso na 

manutenção do equilíbrio, uma vez que outros sentidos 

podem ter seu funcionamento comprometido. Pessoas com 

dificuldades de equilíbrio não devem fazer atividades com 

olhos vendados, mesmo que sejam estáticas 

 

 

 


