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Qualidade de Vida e Saúde

Exercício Físico   

Desenvolvimento/Progressão de DCV

Maior Causa de Morte, 1/3 Mulheres Idosas



• Fatores de Risco das DCV:
-Hipertensão Arterial (HTA)
-Valores de Colesterol e Triglicerídeos Elevados;
-Sobrepeso e Obesidade;
-Sedentarismo
-Diabetes Millitus



Exercício VS Destreino

• Exercício: qualquer atividade física planeada, estruturada e orientada 
de que resulte uma manutenção ou melhoria de uma ou mais 
componentes da condição física

• Destreino: Processo de descondicionamento que afeta o desempenho 
através da diminuição da capacidade fisiológica e que tem que 
apresentar um período igual ou superior a 2 semanas de interrupção 
de exercício físico (Leitão et al, 2019; Pereira et al., 2012) 



Capacidade Funcional e Qualidade de Vida

• Força Muscular
• Flexibilidade
• Capacidade Cardiorrespiratória
• Agilidade

Quanto maior for a capacidade funcional maiores são as 
probabilidades de uma melhor qualidade de vida



Bateria de Testes de avaliação da capacidade Funcional

• Rikli & Jones (1999)
• Sentar e alcançar
• Alcançar atrás das costas
• Flexão de antebraço durante 30s
• Levantar e Sentar durante 30s
• 6 Minutos a caminhar
• Levantar, percorrer 2,44m e sentar



CAPACIDADE FUNCIONAL

• Efeitos Positivos com a pratica do exercício físico?

SIM (Leitão et al., 2015; Leitão et al., 2019; Leitão et al., 2020; Mazini et al., 
2013; Pereira et al., 2012; Tous-Espelosin et al., 2020)

• Efeitos negativos com a interrupção do exercício físico?
• SIM (Leitão et al., 2015; Leitão et al., 2019; Leitão et al., 2020; Tous-Espelosin 

et al., 2020)



ACSM, 2009; AHA, 2007; Leitão et al, 2015;

Programa Combinado Aeróbio e de Força                              
Frequência Semanal: 2
Duração Sessão: 45minutos
Estrutura Sessão:
(1) 5-8 Minutos de aquecimento geral
(2) 15-25 Minutos de treino aeróbio 
(3) 5-20 Minutos de treino de força em circuito
(4) 5-10 minutos de técnicas de relaxamento e alongamentos. 
Intensidade Aeróbia (Borg, 1998): 2-3 primeiro mês, aumento até 4 posteriormente;
Intensidade Força: Progressiva, aumentos mensais de 2 para 4 Series e 16 para 32 
repetições

Momentos de Avaliação: Antes e após a aplicação do programa;

36 Semanas de Exercício Físico em Idosas
Hipertensas (Leitão et al., 2018)



Discussão de 
Resultados

GE (n=29) Diferença
(mmHg)

Diferença 
(%)

PA Sistólica 
(mmHg) 8,6 5,9(ES:0,61)*

PA Diastólica 
(mmHg) 5,4 6,5(ES:0,47)*

FC rep
(bpm) 6,4 8,9(ES:0,54)*

*p<0.05

Resultados semelhantes aos de Kelley & Kelley (2000), 
Whelton et al. (2002), Cornelissen & Fagard (2005), e de 
Cornelissen & Smart (2013) – Duração e frequência 
influenciam resultados.

Benefícios do Aumento da atividade física semelhantes à 
farmacologia, com possíveis decréscimos de 1 a 4 mmHg 
(Ruivo e Alcântara, 2011)

Benefícios resultantes de adaptações neurais, estruturais e
funcionais do treino aeróbio, que pode reduzir os níveis
de vasoconstritores e aumentar a produção de acido
nítrico. (Ben-Sira & Oliveira, 2007; Pescatello et al., 2004)

Benefícios do treino de força com influência no declínio da
PA diastólica (Collier et al., 2011; Fagard, 2006, e Cheung,
2010)

Aumento do Stress Oxidativo e
diminuição da complacência
arterial provoca aumentos na PA
Sistólica.



Effects of Three Months of Detraining 
on the Health Profile of Older Women 
after a Multicomponent Exercise 
Program(Leitão et al. 2019)

-9%

3%
4%





Retenção da capacidade funcional em mulheres idosas após a cessação de um programa de treino 
multicomponente: estudo longitudinal de 3 anos (Leitão et al., 2015) 31%

17%



Conclusões

O Exercício através de programas multicomponente promove benefícios na 
capacidade funcional, no perfil hemodinâmico e lipídico em idosas.......

MAS....

3 meses de interrupção provocam o declínio desses benefícios a todos os 
níveis.....com especial foco na capacidade cardiorrespiratória e na 
força....quer em idosas com ou sem fatores de risco de DCV.....

MAS.......

O efeito acumulativo do exercício vai atenuar esse declínio......



LOGO.....

A Pratica regular do exercício promove a melhoria da 
capacidade funcional do idoso, sendo potenciada com a 
melhoria dos valores de TG, CHOL e PA.



Destreino devido ao COVID-19

• Será que o confinamento obrigatório provocado pelo COVID-
19/Destreino provoca/provocou declínios semelhantes ás 
interrupções dos programas de exercício físico?



luis.leitao@ese.ips.pt

obrigado
pela vossa atenção


