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RESUMO
Com o passar dos anos, a população idosa vem crescendo consideravelmente no Brasil e no mundo, o que nos mostra
uma maior expectativa de vida. Provavelmente, esse fato deve-se a um melhor controle de doenças em geral, atribuídas
em sua maioria a indivíduos acima dos 65 anos de idade, gerando assim a necessidade de mudanças na estrutura social
dos países, para que esses indivíduos tenham uma boa qualidade de vida ao longo dos anos. O presente estudo teve
por objetivo realizar uma análise do Tempo de Reação e Velocidade de Membros Superiores de um grupo de terceira
idade, da cidade de Maringá-Pr e suas interferências na capacidade funcional. Trata-se de uma pesquisa de caráter
experimental. A amostra totalizou dez idosos, com idade variando de cinquenta a sessenta e cinco anos, tendo como
instrumento de coleta de dados, o Teste de Batimento de Placas e o Teste Nelson de reação da mão.Os resultados
encontrados indicaram que os indivíduos que tem um estilo de vida mais saudável e ativo, apresentaram melhores níveis
de aptidão física, diminuindo o risco de perda das funções, retardando-se assim também o processo de dependência
física.

PALAVRAS-CHAVE: Capacidade Funcional; Idosos; Tempo de Reação.

1 INTRODUÇÃO

Na atualidade os idosos, principalmente os mais velhos, constituem a parte da população que
mais  cresce  no  Brasil.  No  entanto,  quando  o  assunto  se  trata  dessas  pessoas,  leva  a  um
pensamento  de  indivíduos  que  possuem,  na  maioria  das  vezes,  limitações  para  agir  de  forma
autônoma na realização de suas atividades, seja da vida diária, profissional ou esportiva.Segundo o
IBGE (1992, 2002), entre 1991 e 2000 o número de habitantes com sessenta ou mais anos de idade
aumentou duas e meia vezes mais (35%) do que o resto da população do País (14%). 

O crescimento relativamente mais elevado do contingente idoso ocorre devido a suas mais
altas taxas de crescimento, sendo que a alta fecundidade prevalecente no passado, comparada à
atual e à redução da mortalidade. 

Segundo Camarano (2002), enquanto o envelhecimento populacional significa mudanças na
estrutura etária, a queda da mortalidade é um processo que se inicia no momento do nascimento e
altera a vida do indivíduo, as estruturas familiares e a sociedade. É notável que a população da
terceira idade vemprocurando cada vez mais obter melhorias na sua saúde e qualidade de vida por
meio da prática de exercícios físicos,  atividades físicas e até mesmo de esportes para o lazer,
associada a uma alimentação adequada, ao invés de buscar somente ajuda médica.

As condições de saúde da população idosa podem ser determinadas através dos seus perfis
de morbidade e de mortalidade,  da presença de  déficits  físicos e cognitivos e da utilização de
serviços de saúde, entre outros indicadores mais específicos (LIMA-COSTA etal, 2003).

Para  FREITAS  et  al  (2007),  atualmente,  a  busca  pela  prática  de  exercícios  físicos  em
programas para promoção de saúde vem crescendo, porém a procura pelos idosos é insuficiente.Se
a qualidade de vida, assim como a saúde física e mental desses indivíduos estiver num bom estado,
possivelmente terão uma maior expectativa de vida.Nesse caso, merece ser realçado oconceito de
bem-estar, que passa pelo significado de qualidade de vida, pois esses conceitos caminham juntos.

Como afirma Saba (2001), a qualidade de vida proporciona bem-estar por meio de sensação
de conforto físicoe mental,  alívio,  leveza, dever cumprido, originado pelo prazer,  pela satisfação
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pessoal.  Assim  comopara  Lorda  (2001),  que  também  considera  qualidade  de  vida  como  fator
multidimensional, pois envolve bem-estar,felicidade, sonhos, dignidade e cidadania.

Os dois autores afirmam que qualidade de vida é como um sentimento positivo geral e o
entusiasmo pela vida sem fadiga das atividades rotineiras e que ela está intimamente ligada ao
padrão de vida de uma pessoa. A percepção da própria saúde é um indicador robusto do estado de
saúde dos idosos porque prediz de forma consistente a sobrevida dessa população (HELMER et al.,
1999; KORTEN et al., 1999; ONAWOLA & LA VEIST, 1998).

 Segundo Merlin et al (2013),as modificações morfofuncionais ocasionadas pelo processo de
envelhecimento do sistema musculoesquelético influenciam diretamente a capacidade funcional e
independência  do  idoso.  Neste  contexto  pode-se  inferir  que  muitas  alterações  anatômicas  que
ocorrem no sistema musculoesquelético são inerentes ao processo de envelhecimento, como as
diminuições que ocorrem na massa muscular e massa óssea, tais modificações podem contribuir
diretamente com o surgimento de doenças crônicas.

Este é um seguimento que envolve diretamente os fatores hereditários, tal como a ação do
meio ambiente, a idade do indivíduo e o seu estilo de vida em geral. Além destes fatores, existem
outros que estão marcados até mesmo pelo contexto social  e fatores histórico-culturais ao qual
pertence um indivíduo e também afetam sua vida e sua saúde.

Segundo  Parahyba  (2005),  a  questão  do  envelhecimento  populacional  trará  várias
implicações sociais, exigindo a preparação dos países para atender às demandas das pessoas na
faixa etária acima dos 60 anos.

Segundo o Estatuto do Idoso, no seu artigo 3o, há a obrigação da família, da comunidade, da
sociedade e do poder público em assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Já a capacidade funcional na terceira idade pode ser definida como o potencial que os idosos
apresentam para decidir e atuar em suas vidas de forma independente. Para Xavier et al (2000), as
informações geradas  pela  avaliação da  capacidade funcional  possibilitam conhecer  o  perfil  dos
idosos  usando-se  ferramenta  simples  e  útil,  que  pode  auxiliar  na  definição  de  estratégias  de
promoção de saúde para os idosos, visando a retardar ou prevenir as incapacidades.

As alterações musculoesqueléticas estão relacionadas com perda ou diminuição funcional
que refletem no metabolismo basal, nas funções renais, cardíacas e pulmonares e na capacidade
vital,  o que potencialmente favorece o desenvolvimento de doenças como diabetes, hipertensão
arterial, osteoporose e obesidade (UNICOVSKY, 2004).

Com o avançar da idade as perdas funcionais tornam-se evidentes e o idoso deixa de realizar
atividades  básicas  da  vida  diária,  diminuindo  assim  sua  capacidade  funcional.  A  capacidade
funcional é dimensionada em termos de habilidade e independência para realizar atividades de seu
cotidiano, sendo um dos grandes componentes da saúde do idoso.

Para Cordeiro et al (2002), a capacidade funcional, especialmente adimensão motora, é um
dos importantes  marcadores de um envelhecimento  bem sucedido e da qualidade de vida  dos
idosos.  A  perda  dessa  capacidade,  está  associada  a  predição  de  fragilidade,  dependência,
institucionalização,  risco  aumentado  de  quedas,  morte  e  problemas  de  mobilidade,  trazendo
complicações ao longo do tempo, e gerando cuidados de longa permanência e alto custo.

Deste modo, a capacidade funcional surge como um novo componente no modelo de saúde
dos idosos e particularmente útil no contexto do envelhecimento, porque envelhecer mantendo todas
as funções não significa problema para o indivíduo ou sociedade. O problema se inicia quando as
funções começam a deteriorar (RAMOS, 2003).
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Balestra (2002) relaciona a atividade física às melhoras na percepção da imagem corporal em
idosos, identificando-a comouma importante aliada para melhor compreensão por parte dos idosos
sobre suas individualidades fisiológicas, psicológicas e sociais. Federici (2004) em um estudo similar
verificou além de uma melhor  percepção do envelhecimento,  modificações positivas na imagem
corporal de idosos após frequentarem um programa de atividades físicas.

A proposta do presente estudo foi realizar uma análise do Tempo de Reação e Velocidade de
Membros Superiores de um grupo de terceira idade, da cidade de Maringá-Pr e suas interferências
na capacidade funcional.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada no Projeto de Extensão “Qualidade de Vida na Terceira Idade” da
UNICESUMAR  Maringá-  Pr.. Trata-se  de  uma  pesquisa  de  caráter  experimental  que  “É  uma
investigação na qual o pesquisador verifica o efeito que uma variável (denominada independente),
procurando estabelecer um controle sobre outras variáveis que podem influir no resultado”. Teve
como instrumento de coleta de dados o Teste de Batimento de Placas. (Eurofit,1993), que obtém as
medidas  da  velocidade  de  membros  superiores  e o  Teste  De  Medida  Do  Tempo  De  Reação
(JOHNSON E NELSON, 1979) que tem como objetivo  obtera velocidade de reação da mão em
resposta a um estímulo visual. Os sujeitos da pesquisa executaram os testes após a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra totalizou dez idosos, com idade variando de cinquenta a sessenta e cinco anos. 
Os valores obtidos no Teste de Reação de membros superiores (em centímetros) podem ser

observados no Gráfico 1 a seguir:
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Gráfico 1: Teste de Reação de Membros Superiores
Fonte: Dados da pesquisa
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De acordo com o Gráfico 1, verifica-se que os indivíduos que praticam exercícios físicos com
maior intensidade obtiveram melhores resultados.

No Gráfico 2 observa-se valores obtidos no Teste de Batimento de placas (em segundos)
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Gráfico 2: Teste de Batimento de Placas
Fonte: Dados da pesquisa

Nota-se  que  os  indivíduos  desse  grupo  pesquisado  não  são  compostos  por  atletas.  No
entanto, o grupo de idosos demonstrou um diferencial nestes testes apesar de alguns possuírem
bastante experiência em prática de atividades físicas como também outros com pouca vivência.

Considerando a importância do tempo de reação, no que diz respeito à segurança do idoso
em atividades cotidianas como atravessar uma rua, dirigir ou apoiar-se em casos de desequilíbrios
ou quedas, entre outras, devemos atentar para a inclusão de atividades capazes de melhorar tal
habilidade ou mesmo atenuar sua curva de redução, através dos programasde atividades físicas.

.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de as consequências do envelhecimento serem inevitáveis, existe a possibilidade de
retardar  fisiologicamente  esse  processo,  por  meio  de  medidas  preventivas  de  saúde,  tal  como
consultas  médicas  de  maneira  regular,  boa  alimentação,  bons  hábitos  de  vida  e  a  prática  de
exercícios físicos.

Contudo,  os  indivíduos  que  tem  um  estilo  de  vida  mais  saudável  e  ativo,  apresentam
melhores níveis de aptidão física, diminuindo o risco de perda das funções, retardando-se assim
também o processo de dependência física.
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