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RESUMO
Com o passar dos tempos e o avanço da medicina, todos hoje em dia sabemos
dos malefícios que uma vida sedentária pode nos causar, muito mais
prejudicial se falarmos disso na terceira idade. Com isso os idosos de hoje em
dia vem buscando cada vez mais entrar em grupos de atividades, academias,
aulas de dança e esportes, uma pequena parcela escolhendo pelo esporte
rendimento, mais especificadamente o voleibol na terceira idade, este que
iremos tratar. O presente estudo objetivou fazer um diagnostico da aptidão
funcional da uma equipe de voleibol de média de idade de 64 anos, utilizando a
bateria de testes da AAPERDH a qual analisa as capacidades como
resistência, coordenação, agilidade e equilíbrio dinâmico, força de membros
superiores e flexibilidade. Comparando os resultados encontrados na literatura
com os obtidos no presente estudo, notou que em AGIL e COO a média dos
resultados do teste na equipe de vôlei 21,50 e 12,01 estão com os valores
próximos do encontrado na literatura. O que chamou a atenção é no que se diz
respeito a RESIFOR, FLEX e RAG, 25,37; 63,5; 345,70 os resultados obtidos
nesse estudo foram melhores que os encontrados na literatura. Concluindo
então que as particularidades do treinamento do voleibol causa na terceira
idade um aumento significativo nos níveis das capacidades físicas comparadas
a outras atividades realizadas com a terceira idade.
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ABSTRACT
With the passage of time and the advancement of medicine, all these days
know the harm that a sedentary life can cause us, much more damaging if we
speak it in old age. With that the elderly of today is looking increasingly come
into group activities, gyms, classes in dance and sports, a small plot by
choosing sport performance, more specifically the volleyball in old age, that we
will treat. This study aimed to make a diagnosis of functional ability of a team of
volleyball in average age of 64 years, using a battery of tests for AAPERDH
which analyzes the abilities and strength, coordination, agility and dynamic
balance, strength of the upper and flexibility. Comparing the results with those
obtained in the literature in this study, noted that on the average AGIL and COO
of the test results on the volleyball team of 21.50 and 12.01 are coming to the
values found in the literature. What drew the attention is as it relates to
RESIFOR, FLEX and RAG, 25.37, 63.5; 345.70 the results of this study were
better than those found in the literature. In conclusion then that the
particularities of the training of volleyball in the elderly cause a significant
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increase in levels of physical compared to other activities with the elderly.
Keywords: Elderly, volleyball, Functional Fitness
INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é a soma de toda uma vida, é a junção de
todas as alterações fisiológicas e sociais que ocorrem no decorrer dos anos,
assim prejudicando a qualidade de vida das pessoas. Com isso medidas
preventivas devem ser adotadas para garantir saúde a essa população, que no
ano de 2020 poderá atingir 31 milhões de idosos no Brasil, estatística essa
tirada do IBGE 2000.
O ser humano desenvolve suas capacidades físicas até os 20 anos, após essa
idade, abre-se um leque de declínio dessas capacidades, e quando a pessoa
chega à terceira idade, a realização de atividades do dia a dia são
comprometidas.
Assim há tempos os grupos de estudiosos que pesquisam sobre a terceira
idade, estão atraz de resultados que possam diminuir os efeitos maléficos
causados pelo envelhecimento. Pesquisas mostram os benefícios da pratica de
atividade física e Gobbi mostra que um dos melhores modos de amenizar os
declínios de capacidades físicas são praticando atividades regulares, além de
também controlar a saúde cardiovascular, doenças como diabetes e estresse.
Ao procurar essas atividades, os idosos escolhem um leque muito grande de
diversificadas atividades, sendo essas a academia,danças, atividades manuais,
atividades artísticas e os esportes, uma grande parcela procurando pelo
voleibol, modalidade que quando inventada em 1895, pelo americano William
G. Morgan, diretor de educação física da ACM, já tinha como objetivo de ser
praticada, por jovens e atletas, mas também pelos mais velhos, por causa do
quase nulo contato

entre os jogadores. Além desse objetivo já mostrado

quando o voleibol foi criado, até nos dias de hoje, o voleibol se mostra um
esporte muito rico nas relações inter-pessoais, isso atrai o público idoso a
participar cada vez mais da modalidade adequada para a integração de alunos
como grupo social e como modalidade esportiva própria para disputas que
respeitam o ‘’fair play’’ (CAMPOS, 2003).
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Nos dias de hoje, essa categoria, o voleibol que é praticado por idosos e
pessoas de meia idade, já é regulamentada e movimentada com competições
organizadas pela Confederação Brasileira de Vôlei, a própria Federação
Paranaense também tem o seu circuito de voleibol máster, como é chamada e
um campeonato brasileiro denominado damas de ouro reúne ex atletas de
destaque nacional e internacional.
A American alliance for health physical education, recreation and dance
( AAHPERD ) desenvolveu uma bateria de testes para medir a aptidão
funcional em idosos composta por 5 testes ( coordenação, resistência de força,
flexibilidade, agilidade, equilíbrio

dinâmico e resistência aeróbica geral). Após

pronta essa bateria de teste, foi notificado que no momento ela não
apresentava um índice geral de aptidão física, ou valores para chegar a isto.
Assim um recente estudo de Benedetti e Hoefelmann, nas cidades de Rio
Claro/SP e Florianópolis/SC, notou a falta desse índice e a fim de possibilitar
uma ferramenta útil na área de obter valores e resultados, teve como objetivo
desenvolver valores normativos para a bateria de testes da AAHPERD, valores
esses que serão utilizados no presente estudo a fim de obter um índice de
aptidão funcional geral (IAFG), da equipe de voleibol máster da UATI,
composta por atletas acima dos 60 anos, e através dos resultados individuais
de cada qualidade física analisada e o (IAFG) do grupo, mostrando que o idoso
pode sim ter uma vida social de qualidade, participando de esportes afim da
melhoria da sua qualidade de vida, e consequentemente seguindo os rumos do
esporte performance, competindo, quebrando barreiras, superando desafios,
buscando resultados, tendo uma qualidade física necessária para o seu
cotidiano.

MATERIAIS E MÉTODOS

Participarão do estudo, as atletas da equipe de voleibol da UATI da
Universidade Estadual de Ponta Grossa, do projeto Universidade Aberta a
Terceira Idade, será um estudo de caso, que avaliará a aptidão funcional

Revista do Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida - CPAqv – n.1, v. 1, 2009

dessas 9 atletas que compõem a equipe, mulheres que são saudáveis,
praticantes de atividades programadas a no mínimo 3 anos, e com média de
idade de 64 anos. Para avaliação da aptidão funcional, foi utilizada a bateria de
testes da AAHPERD pois as atividades propostas pelos componentes
avaliados são similares a atividades do cotidiano das idosas, e como base de
resultados foi utilizado os estudos realizados por Benedetti e Hoefelmann que
definiram os valores normativos para os 5 testes mensurados nas atletas.

RESULTADOS

Após a aplicação da bateria de testes na equipe e a mensuração das cinco
capacidades físicas para obter o IAFG foram montadas as tabelas agrupando
os resultados seguidos de seus escores-percentis. A obtenção do IAFG se da a
partir da somatória dos pontos (escore-percentil) de cada capacidade física
avaliada, após somados os resultados, foi verificado de acordo com a tabela de
Zago e Gobbi que classificou os testes motores e o índice de aptidão funcional
geral ( IAFG ) referente aos pontos obtidos em cada teste da bateria da
AAHPERD. Levando sempre em consideração como o indivíduo se encontra
perante ao grupo, no caso de atletas de voleibol com idade superior a 60 anos
e ativamente praticantes de atividades regulares de atividade física, e de
acordo com a sua aptidão física, para que o profissional possa dar uma
atenção especial durante os treinamentos.
A tabela 1 a seguir mostra os resultados de cada atleta e a média da equipe
perante a capacidade avaliadas, foram testados respectivamente RESIFOR,
FLEX, AGIL , RAG e COO, que compõe a bateria de testes da AAHPERD.
atleta 1
atleta 2
atleta 3
atleta 4
atleta 5
atleta 6
atleta 7
atleta 8
média
esc-per

RESIFOR FLEX
23
62
23
58
23
62
25
68
22
63
33
71
27
62
27
62
25,37
63,5
64
85

AGIL
20.85
18.82
28.95
22.08
19.15
16.89
22.61
22.66
21.50
58

Tabela 1

RAG
462.17
424.90
478.90
478.28
411.00
369.20
446.37
414.79
435.70
93

COO
12
13,1
12,5
12,7
11,8
11
12,1
11,6
12,1
47
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A tabela 2 mostra como o calculo do IAFG é feito exemplificando com os
resultados das

atletas, somados e divididos resultando na média, que é

colocada na tabela e conferido o escore percentil, também mostrado na tabela
1. A somatória dos escores percertis resultou no valor 347 que para Zago e
Gobbi é considerado Bom em uma tabela que vai de muito ruim a muito bom.

Resultado do teste
COO
12,1
RESIFOR
25,37
FLEX
63,5
AGIL
21.50
RAG
435,7
IAFG

Escore-Percentil (
pontos )
47
64
85
58
93
347

Tabela2

DISCUSSÃO

Mesmo que a aptidão funcional avalie como o idoso está em determinado
momento, o nível de atividade física do idoso influencia muito sobre isso,
atuando diretamente na saúde do idoso, mesmo que o próprio esteja com sua
aptidão funcional muito ruim, sendo que seu histórico esportivo, de atividade
física é bom. Isto explica como capacidades tais resistência, força,
coordenação, flexibilidade e agilidade, se não houver a prática, a manutenção
constante dos níveis dessas capacidades físicas o declínio acontece muito
rápido. Foi notado também a necessidade de comparação dos resultados
obtidos na equipe UATI com outros estudos já realizados com mulheres
fisicamente ativas e acima dos 60 anos e que foram avaliadas pela bateria de
testes da AAHPERD. Comparando os resultados encontrados na literatura com
os obtidos no presente estudo, notou que em AGIL e COO

a média dos

resultados do teste na equipe de vôlei 21,50 e 12,01 estão com os valores
próximos do encontrado na literatura. O que chamou a atenção é no que se diz
respeito a RESIFOR, FLEX e RAG, 25,37; 63,5; 345,70 os resultados obtidos
nesse estudo foram melhores que os encontrados na literatura.
Feita a comparação de resultados é visto que em 3 das 5 capacidades físicas
os resultados do presente estudo foram melhores, isso se diz respeito ao
treinamento específico da modalidade do voleibol, sendo que a equipe participa
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de competições e tem toda uma preparação específica buscando resultados, o
contrário dos outros grupos avaliados em outros estudos, mesmo o grupo
sendo igual, ativamente praticantes de atividades regulares e acima dos 60
anos. O que faz a diferença é o objetivo das aulas, que do grupo de voleibol da
UATI é praticar a fim de obter resultados, a cobrança é maior, o esforço é mais
cadenciado e o objetivo faz causar mais o sacrifício de cada atleta, o contrário
de grupos com as mesmas características, que apenas buscam a melhoria da
qualidade de vida.

CONCLUSÃO

Concluímos após a mensuração das 5 capacidades físicas envolvidas na
bateria de teste da AAPERDH que o voleibol praticado por idosas, além de
manter os níveis de flexibilidade, coordenação, força, agilidade e resistência
num patamar elevado, o que é essencial para uma velhice confortável e sem
dependências por parte do idoso.
O resgate social e interdisciplinar provocado pela modalidade no quesito
esporte rendimento faz com que essas idosas tenham cada vez mais autoestima para continuar praticando o voleibol. Tendo uma vida ativa e atípica
para a idade delas, mais com muitos fatores positivos provenientes de sua
condição e aptidão física e funcional que estão sendo cada vez mais
desenvolvidas e qualificadas pelo treinamento da modalidade de voleibol.
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