
ANEXO 4 

Bateria de testes a partir do LifeSpan Project – A Physical Assessment Study 

Benefiting Older Adults (Jones & Rikly, California State University, Fullerton, 

1998). 

Teste “Levantar e sentar na cadeira” 

Objectivo: Avaliar a força/resistência dos membros inferiores. 

Protocolo: O teste iniciou com o participante sentado no meio da cadeira, com as costas 

direitas e os pés afastados à largura dos ombros e totalmente apoiados no solo. Um dos 

pés esteve ligeiramente avançado em relação ao outro para ajudar a manter o equilíbrio. 

Os braços estiveram cruzados ao nível dos pulsos e contra o peito. Ao sinal de “partida” 

o participante elevou-se até à extensão máxima (posição vertical) e regressou à posição 

inicial de sentado. O participante foi encorajado a completar o máximo de repetições 

num intervalo de tempo de 30 s. O mesmo sentou-se completamente entre cada 

elevação. Enquanto controlou o desempenho do participante, para assegurar o maior 

rigor, o avaliador contou as elevações correctas. Foram utilizadas chamadas de atenção 

verbais ou gestuais para corrigir um desempenho deficiente. 

Prática/ensaio: Após uma demonstração realizada pelo avaliador, os participantes 

puderam realizar um ou dois ensaios no sentido da execução correcta; seguiu-se então a 

realização do teste em 30 seg
-1

. 

Pontuação: A pontuação foi dada pelo número total de execuções correctas num 

intervalo de 30 seg
-1

. Se o participante esteve a meio da elevação no final dos 30 seg
-1

, 

esta contou como uma elevação. 

Instrumentos: Cronómetro, cadeira com encosto (sem braços), com altura de assento 

de aproximadamente 43,2 cm. Por razões de segurança, a cadeira ficou colocada contra 

uma parede ou estabilizada de qualquer outro modo, evitando que se mova durante o 

teste. 

Teste “Alcançar atrás das costas” 

Objectivo: Avaliar a flexibilidade dos membros superiores (ombro). 

Protocolo: Na posição de pé, o participante colocou a mão dominante por cima do 

respectivo ombro e alcançou o mais baixo possível em direcção ao meio das costas, com 



a palma da mão para baixo e os dedos estendidos (o cotovelo apontado para cima). A 

mão do outro braço ficou colocada por baixo e atrás, com a palma virada para cima, 

tentando alcançar o mais longe possível numa tentativa de tocar (ou sobrepor) os dedos 

médios de ambas as mãos. 

Prática/ensaio: Após a demonstração por parte do avaliador, o participante foi 

questionado sobre a sua mão de preferência. Sem mover as mãos do participante, o 

avaliador ajudou a orientar os dedos médios de ambas as mãos na direcção um do outro. 

O participante experimentou duas vezes, seguindo-se duas tentativas do teste. O 

participante não pode entrelaçar os dedos e puxar. 

Pontuação: A distância da sobreposição ou a distância entre as pontas dos dedos 

médios foi medida ao cm mais próximo. Os resultados negativos (-) representaram a 

distância mais curta entre os dedos médios; os resultados positivos (+) representaram a 

medida da sobreposição dos dedos médios. Registaram-se ambas as medidas e 

assinalou-se com um círculo a melhor pontuação. O “melhor” valor foi usado para 

medir o desempenho. Foram marcados os sinais – e + na ficha de pontuação. 

Instrumento: Régua de 45 cm. 

Teste “Sentado, caminhar 2,44 m e voltar a sentar” 

Objectivo: Avaliar a mobilidade física: velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico. 

Montagem: A cadeira ficou posicionada contra a parede ou de outra forma para que 

fosse garantida a posição estática durante o teste. A cadeira ficou numa zona 

desobstruída, em frente a um cone, à distância de 2,44 m (medição desde a ponta da 

cadeira até à parte anterior do marcador). Procurou haver, pelo menos, 1,22 m de espaço 

à volta do cone, permitindo ao participante contorná-lo livremente. 

Protocolo: O teste iniciou com o participante totalmente sentado na cadeira (postura 

erecta), mãos nas coxas e pés totalmente assentes no solo (um pé ligeiramente avançado 

em relação ao outro). Ao sinal de “partida”, o participante elevou-se da cadeira (pode 

empurrar as coxas ou a cadeira), caminhou o mais rápido possível à volta do cone (por 

qualquer dos lados) e regressou à cadeira. O participante foi informado de que se trata 

de um teste “por tempo”, sendo o objectivo caminhar o mais depressa possível (sem 

correr) à volta do cone e regressar à cadeira. O avaliador funcionou como um assistente, 

mantendo-se a meia distância entre a cadeira e o cone, de maneira a poder dar 

assistência em caso de desequilíbrio. O avaliador iniciou o cronómetro ao sinal de 



“partida”, quer a pessoa tenha ou não iniciado o movimento, e parou o cronómetro no 

momento exacto em que a pessoa se sentou. 

Prática/ensaio: Após demonstração, o participante experimentou uma vez, realizando 

duas vezes o exercício. Chamar-se a atenção do participante de que o tempo era 

contabilizado até este estar completamente sentado na cadeira. 

Pontuação: O resultado correspondeu ao tempo decorrido entre o sinal de “partida” até 

ao momento em que o participante se sentou na cadeira. Registaram-se os dois valores 

até ao 0,1 s e fez-se um círculo na “melhor” pontuação (tempo mais curto). O melhor 

resultado foi utilizado para medir o desempenho. 

Instrumentos: Cronómetro, fita métrica, cone (ou outro marcador) e cadeira com 

encosto (altura aproximada de 43,3 cm). 

Teste “Sentado e alcançar”  

Objectivo: Avaliar a flexibilidade inferior. 

Protocolo: Começando numa posição de sentado, o participante avançou o seu corpo 

para a frente, até se encontrar sentado na feira da cadeira. A dobra entre o topo da perna 

e as nádegas esteve ao nível da cadeira. Com uma perna flectida e o pé totalmente 

assente no solo, a outra perna (a perna de preferência) esteve estendida direita na 

direcção da coxa, com o calcanhar no chão e o pé flectido (aproximadamente 90º). O 

participante foi encorajado a expirar à medida que flectia para a frente, evitando 

movimentos bruscos, rápidos e fortes, nunca atingindo o limite da dor. 

Com a perna estendida o mais direita possível (mas não hiper-estendida), o participante 

flectiu lentamente para a frente até à articulação da coxo-femoral (a coluna manteve-se 

o mais direita possível, com a cabeça no prolongamento da coluna), deslizando as mãos 

uma sobre a outra, com a ponta dos dedos sobrepostos, ao longo da perna estendida, 

tentando tocar os dedos dos pés. O participante tentou tocar os dedos dos pés durante 2 

segundos. Sempre que o joelho da perna estendida começa-se a flectir, solicitou-se ao 

participante que se senta-se lentamente até o joelho ficar na posição estendida, antes de 

iniciar a medição.  

Prática/ensaio: Após a demonstração realizada pelo controlador, o participante foi 

questionado sobre a sua perna preferencial. O participante ensaiou duas vezes, 

seguindo-se os dois exercícios.   



Pontuação: Usando uma régua de 45 cm, o avaliador registou a distância (cm) até aos 

dedos dos pés (resultado mínimo) ou a distância (cm) que conseguiu alcançar para além 

dos dedos dos pés (resultado máximo). O meio do dedo grande do pé, na extremidade 

do sapato, representou o ponto zero. Registou-se ambos os valores encontrados com a 

aproximação de 1 cm. O melhor resultado foi usado para avaliar o desempenho. 

Apontou-se os sinais - ou + na folha de registo.  

Instrumentos: Cadeira com encosto (aproximadamente 43.18 cm de altura até ao 

assento) e uma régua de 45 cm. Por razões de segurança, a cadeira ficou colocada contra 

uma parede para que mantivesse estável (não deslizasse para a frente) quando o 

participante se sentou na beira. 

Teste “6 minutos a andar” 

Objectivo: Avaliar a resistência aeróbia. 

Montagem: O teste envolveu a medição da distância máxima que pode ser caminhada 

durante 6 minutos ao longo de um percurso de 45.72 m, sendo marcados segmentos de 

4.57 m cada. Os participantes caminharam continuadamente em redor da volta marcada, 

durante um período de 6 minutos, tentando percorrer a máxima distância possível. O 

perímetro interno da distância medida ficou marcado com cones e os segmentos de 9.14 

m com marcador ou giz. A área de percurso esteve bem iluminada, devendo a superfície 

ser lisa e não deslizante.  

Protocolo: Um colega marcou, numa ficha de registo, sempre que uma volta ficou 

completa. 

Dois ou mais participantes foram avaliados simultaneamente, com tempos de partida 

diferentes (10 seg
-1

 de diferença), de maneira a que os participantes não andassem em 

grupos ou em pares.  

Ao sinal de “partida”, os participantes foram instruídos para caminharem o mais rápido 

possível (sem correrem) na distância marcada à volta dos cones e o maior número de 

vezes que conseguissem. Sempre que necessário, os participantes puderam parar e 

descansar, sentando-se em cadeiras que estiveram ao dispor, retomando depois o 

percurso. 

O controlador do tempo colocou-se dentro da área marcada, após todos terem iniciado o 

percurso. No sentido de uma assistência periódica, os tempos intermédios foram 



anunciados aproximadamente a meio do percurso, quando faltaram 2 minutos e quando 

faltaram 1 minuto. 

No final dos 6 minutos, os participantes (em cada 10 seg
-1

) foram instruídos para 

pararem (quando o controlador olhou para eles e disse “parar”). 

Pontuação: O resultado representou o número total de m caminhados nos 6 minutos, 

tornando-se como medida o indicador dos 9.14 m mais próximo. Para determinar a 

distância percorrida, o controlador ou assistente registou a marca mais próxima do local 

onde o executante parou e acrescentou-a ao número de indicações registadas na ficha. 

Por exemplo, uma pessoa que alcançou a marcação dos 36.58 m terá percorrido 493.78 

m. 

Precauções: O teste seria interrompido sempre que o participante sentisse tonturas, dor, 

náusea ou fadiga. 

Instrumentos: Cronómetro, uma fita métrica comprida, cones, paus, giz, marcador. Por 

razões de segurança, as cadeiras foram colocadas ao longo de vários pontos, na parte de 

fora do circuito. 

Avaliação da Capacidade Funcional 

Objectivo: para avaliar a capacidade funcional utilizou-se uma escala (Anexo 4) com 

12 itens de Rikli & Jones (1999a), traduzido e adaptado do questionário do LifeSpan 

Project – A Physical Assessment Study Benefitng Older Adults. Esta escala teve como 

objectivo definir a capacidade dos indivíduos para a realização das tarefas do dia-a-dia.  

Protocolo: a escala encontrou-se incluída no questionário de saúde, através da seguinte 

questão: indique a sua capacidade para realizar algumas tarefas. A sua resposta deve 

indicar se normalmente consegue realizar as actividades, mesmo que não consiga 

realizá-las no momento. A escala utilizou três respostas possíveis: não consegue, 

consegue com dificuldade ou com ajuda e consegue, e o indivíduo escolheu uma delas.  

Pontuação: Os scores foram obtidos a partir das respostas, utilizando a seguinte 

categorização: 0 = não consegue, 1 = consegue com dificuldade, 2 = consegue. Os 

indivíduos foram classificados como tendo: nível elevado de funcionalidade = 24 

pontos; nível moderado de funcionalidade = entre 14 e 23 inclusive; nível baixo de 

funcionalidade = menor ou igual a 13 pontos. 

Instrumentos: questionários e canetas. 



 


