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RESUMO
Com o aumento da longevidade em alguns paises, a utilização de exercício físico passou a ganhar notoriedade para
a manutenção de capacidades físicas e funcionais, tendo como uma das finalidades um reflexo positivo na qualidade
de vida. O objetivo do presente trabalho foi avaliar, através do Senior Fitness Test (SFT) e Indice de Massa Corporal
(IMC), diferenças e caracteristicas entre grupos praticantes diferentes tipos de exercícios e não praticantes de uma
modalidade específica; comparar os valores com valores considerados normais e zona de risco no SFT. A amostra
foi composta por 40 mulheres (10 por grupo) com 60 anos ou mais de idade, inicialmente separada em praticantes
de Pitates (PI), Hidroginástica (HI), Musculação (MU) e não praticantes de exercício (NP); posteriormente dos
dados gerais foram comparados aos valores considerados normais e zona de risco no SFT. Todos os participantes
se consideravam fisicamente ativas e com aval médico para pratica de exercícios. Os resultados sugerem não
haver diferenças estatisticamente significantes nos testes do SFT entre grupos; existem diferenças estatisticamente
significantes (p= 0.02) entre o IMC do grupo HI e MU. A idade, o IMC e a massa corporal podem interferir na
performance do SFT.
Palavras-chave: Qualidade de Vida; Senior Fitness Test (SFT); Indice de Massa Corporal (IMC); Idosas

ABSTRACT
With the increase in longevity in some countries, the use of physical exercise started to gain notoriety for the
maintenance of physical and functional capacities, having as one of the purposes a positive reflex in the quality of
life. The objective of the present work was to evaluate, through the Senior Fitness Test (SFT) and Body Mass Index
(BMI), differences and characteristics between groups practicing different types of exercises and not practicing a
specific modality; compare the values with values considered normal and risk zone in the SFT. The sample consisted
of 40 women (10 per group) aged 60 or over, initially separated into practitioners of Pilates (PI), Hydrogymnastics
(HI), bodybuilding (MU) and non-practitioners of exercise (NP); subsequently the general data were compared to the
values considered normal and risk zone in the FTS. All participants considered themselves to be physically active and
with medical approval to practice exercises. The results suggest that there are no statistically significant differences in
the FTS tests between groups; there are statistically significant differences (p = 0.02) between the BMI of the HI and
MU group. Age, BMI and body mass can interfere with SFT performance.
Keywords: Quality of Life; Senior Fitness Test (SFT); Body Mass Index (BMI); Elderly
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Comparação da aptidão física e do estado nutricional

INTRODUÇÃO
O aumento da longevidade em alguns
paises tem trazido a tona a necessidade de estudos
que possam compreeender cada vez melhor o
processo de envelhecimento da população e
suas características (1, 2). Dentre as necessidades a
serem consideradas para manter um nível mais
elevado de qualidade de vida, podemos citar a
de independencia funcional, que está atrelada
a possibilidade, da pessoa com mais idade, de
desenvolver suas tarefas diarias (1, 3).
Com o avanço da idade, para a população
acima dos 60 anos, existe uma tendência de
declinios nas capacidades físicas, gerando
consequências funcionais que exercem influencia
negativa sobre a qualidade de vida (4). A prática de
atividade física e/ou exercícios físicos tem sido
apresentada como uma alternativa para diminuir
os efeitos deletérios da idade, contribuindo com
a manutenção de capacidades físicas e outras
habilidades cognitivas, possibilitando uma
melhora na qualidade de vida dessa população(5, 6).
O estado nutricional é exemplo de
indicador que pode estar sendo influenciado pelo
comportamento sedentário e contribui para o
aumento de dificuldades de mobilidade (7-9).
O Senior Fitness Test (SFT) tem sido
apresentado como um instrumento confiável
e útil para a identificação da aptidão funcional
de pessoas acima de 60 anos de idade (1, 2). O
instrumento SFT pode ajudar a identificar
as relações existentes entre características de
determinadas populações e níveis de atividade
física, relacionando com a aptidão funcional (10).
Na busca pelo entendimento do efeito

de diferentes modalidades e da eficiência no
desenvolvimento e manutenção de capacidades
físicas e funcionais de pessoas com idade acima
de 60 anos, vários estudos atuais tem buscado
uma variedade de comparações entre tipos de
atividades/exercícios físicos (11-13). É importante
compreender os possíveis efeitos de diferentes
modalidades, para uma melhor prescrição e
acompanhamento das atividades físicas e/ou
exercícios físicos na busca pelo desenvolvimento
e manutenção de capacidades físicas e funcionais,
dessa forma, possibilitando maior qualidade de
vida para a população acima dos 60 anos de idade.
O objetivo do presente estudo foi
identificar caracteristicas e diferenças na
performance dos testes do SFT, relacionando
os resultados ao IMC e à grupos de prática de
execícios físicos diferentes e não praticantes de
uma modalidade específica, tendo como amostra
participantes que se consideram fisicamente ativas
de acordo com a propria percepção subjetiva;
posteiormente comparar a referida amostra com
valores considerados normais e zona de risco dos
testes que compõem o SFT.

MÉTODOS
Este estudo é caracterizado como
transversal do tipo descritivo. A amostra foi
definida como não probabilística, intencional,
por conveniência e tendo como local da pesquisa
uma academia de ginástica da cidade de BelémPA, Brasil. As coletas foram realizadas mediante
a aceitação em participar do estudo por meio da
assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Este trabalho foi submetido
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ao Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto
Campinense de Ensino Superior – ICEC –
UNAMA, via Plataforma Brasil e aprovado com
o protocolo 3.405.555 de acordo com a Resolução
CNS N° 510/2016. Ressalta-se que as diretrizes
metodológicas desta pesquisa foram conduzidas
de acordo com a declaração de Helsinque (14).
Amostra
A amostra do estudo foi composta por
40 participantes do sexo feminino, fisicamente
ativas, saudáveis, sem necessidade de adaptações

musculação (MU); não praticantes (NP) de uma
modalidade específica, mesmo mantendo as
tarefas domésticas, cotidianas e se considerando
fisicamente ativas. O grupo NP foi composto por
participantes recem matriculados na academia,
antes de iniciar as atividades; todas apresentaram
atestado médico de boas condições de saúde
para a prática de exercícios na matrícula. As
participantes que praticam uma modalidade
específica de exercício (PI, HI e MU), relataram
estar praticando a referida modalidade há mais
de seis meses, com frequencia mínima de duas

para a prática de exercícior, com idade média
e desvio padrão (DP) de 68.78 anos (± 7.98),
massa corporal média e DP de 63,13 Kg (±
10.94) e estatura média e DP de 1.55 m (± 0.05).
As participantes do estudo foram separadas
em quatro grupos, sendo estes: Praticantes
regulares de pilates (PI); praticantes regulares
de hidroginástica (HI); praticantes regulares de

vezes por semana, sendo que, uma vez por ano,
precisam apresentar atestado médico de boas
condições de saúde para a prática de exercícios
e para poder permanecer no programa. As
caracteristicas antropométricas das participantes

Nenhuma
participante
relatou
acometimento de quadro adverso, envolvendo
doenças osteomioarticulares, cardiorrespiratórias
ou neurológicas, nos ultimos dois anos. O
TCLE assinado pelas participantes garante
confidencialidade dos dados que foram cedidos
de forma voluntária.

Instrumentos
Para a avaliar a autonomia funcional, as
participantes foram submetidas aos seis testes do
protocolo SFT de Rikli e Jones (15). A descrição
das atividades propostas nos testes que compões
o protocolo SFT está apresentada na tabela 02.

por grupo estão apresentadas na Tabela 01.
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As participantes que obtiveram pontuação

de normalidade, estão sujeitas a desenvolver

dentro ou acima da faixa de normalidade, foram

déficits de mobilidade

. A zona de risco está

consideradas sem risco de perda de mobilidade

representada na Tabela 04 e sinaliza a maior

para a respectiva faixa etária, enquanto as

possibilidade de desenvolvimento de déficits de

que apresentaram pontuação abaixo da faixa

mobilidade (16).

(17)
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Os indicadores coletados devem
representar a performance na referida tarefa,
ou seja, uma atividade máxima executada com
segurança. Tais dados podem representar um
reflexo direto sobre outras tarefas pertencentes
ao funcional do dia-a-dia, dessa forma, ajudando
a identificar possíveis riscos de perda de
mobilidade (16).
Os dados antropométricos foram
coletados utilizando uma balança digital da marca
Welmy® modelo W200A Led com estadiometro.
O procedimento de coleta de massa corporal e

de massa e estatura foram utilizados para
calcular o Indice de Massa Corporal (IMC) e ser
incorporado aos dados do estudo.
O aquecimento foi composto por
uma caminha da de 5 minutos de nível leve a
moderado de acordo com a percepção subjetiva
das participantes.
Os testes seguiram a ordem e os
procedimentos apresentados na Tabela 02 e os
resultados foram anotados em fichas protocolares
para, posteriormente, alimentarem uma planilha
no programa Microfoft Excel®.

estatura foram realizados sempre pelo mesmo
pesquisador no momento em que foi questionado
a idade da participante e se o participante se
considera uma pessoa com vida fisicamente ativa.

Primeiramente foram comparados os
dados do IMC e do SFT dos grupos PI, HI,
MU e NP para avaliar possiveis direfenças
estatisticamente significantes. Após análise por
grupos de tipo de exercício físico outras análises
foram realizadas entre faixas de idade (entre
≥ 60 e < 70, entre ≥ 70 e < 80 e ≥ 80), entre
classificações de IMC (Adequado, Excesso de
Peso e Obesidade) e entre a massa corporal (<
50, entre ≥ 50 e < 60, entre ≥ 60 e < 70 e ≥
70); nessas análises, uma tendencia linear foi
apresentada em caso dos resultados possibilitarem
tal manifestação. Os dados de idade também
foram comparados aos dados da faixa normal
para mulheres e zona de risco do SFT (16).

Procedimentos
As participantes foram abordadas antes
de suas atividades (PI, HI e MU) ou no primeiro
dia de atividade após a matrícula na academia;
foram apresentadas aos procedimentos e testes
de coleta do estudo e, caso aceitassem participar,
assinaram o TCLE.
Inicialmente as participantes foram
questionadas sobre a idade, o tempo e frequência
que praticavam suas modalidades de exercícios
e sobre a validade da autorização médica para a
prática de exercícios físicos. Caso não houvesse
nenhuma necessidade de adaptação para poder
praticar exercícios físicos, de acordo com a
autorização médica, as participantes eram
conduzidas para a aferição de massa corporal e
estatura; em seguida era iniciado o aquecimento
para os testes do SFT.
Os dados coletados a partir da aferição

Análise estatística
Os dados coletados foram catalogados
em fichas protocolares e posteriormente
anexados ao programa Microfoft Excel®,
Versão 365, para verificação das médias e DP;
A normalidade e a homogeneidade foram
verificadas respectivamente com os testes
Shapiro-Wilk e Levene. por meio do programa
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estatístico Statiscal Packge for the Social Sciences
– SPSS, versão 20 para o Windows; para obter
o poder da amostra = 0.80, foi estimado que
cada grupo precisaria de apenas 10 participantes;
para avaliar o effect sizes foi utilizado o teste de
Cohen (18); para identificar possíveis diferenças
estatisticamente significantes foi utilizado o
teste t (com ferificação igual ou desigual de duas
amostras dependendo da condição estudada); o
nível de significância estatística adotado para este
estudo foi de 5% (p< 0.05).

As médias de idade de cada grupo foram
utilizadas para avaliar o desempenho de cada teste
utilizando como base os valores considerados
normais para cada faixa, sendo reportado os
valores inferiores. Valores iguais ou inferiores

RESULTADOS
O comportamento das variáveis de
desempenho do SFT, tendo como referência
os grupos PI, HI, MU e NP, não apresentaram
diferenças estatisticamente significantes entre
si, mesmo entre os grupos praticantes de uma
modalidade específica e o grupo NP. Ao comparar
o IMC entre os referidos grupos deste estudo,
podemos identificar diferenças estatisticamente
significantes (p= 0.02) entre os grupos HI (27.43
± 3.00) e MU (24.54 ± 2.05) e um effect sizes
considerado grande (0.99). Os dados estão
apresentados na Figura 01.

as zonas de risco também estão reportados. Os
valores de IMC e dos resultados dos testes do
SFT estão apresentados de forma completa na
Tabela 05.
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Os dados do grupo PI apresentaram
resultados abaixo da faixa normal para o
teste LC (6.86 ± 1,41); os dados do grupo HI
apresentaram resultados abaixo da faixa normal
para os testes AC (-4.94 ±7.23) e LC (8.13 ±
2.05); os dados do grupo MU apresentaram
resultados abaixo da faixa normal para os testes
ME (67.50 ± 19.78) e LC (6.75 ± 1.31);os dados
do grupo NP apresentaram resultados abaixo fa
faixa normal para os testes SL (10.10 ± 2.13) e
LC (7.81 ± 2.98). Foram encontrados resultados
que representam zona de risco apenas no teste

Ao separar as participantes, independente
dos grupos, em faixas de idade, ficaram
distribuidas da seguinte forma: ≥ 60 e < 70
anos, 27 participantes; ≥ 70 e < 80 anos, 7
participantes; ≥80, 6 participantes. Apenas
o teste LC do SFT apresentou diferenças
estatisticamente significante (p= 0.02) ≥ 60
e < 70 anos (6.55 ±0.97) e ≥ 80 (10.51 ±2.98)
com effect sizes considerado grande (1.85); não
foram apresentadas diferenças estatisticamente
significantes com a condição ≥ 70 e < 80 anos
(7.91 ±1.70). O gráfico com o referido resultado

AC nos grupos HI e NP.

e apresentando a tendencia linear pode ser visto
na Figura 02.

Ao separar as participantes, independente

e excesso de peso (p= 0.04) com effect sizes

dos grupos, em classificação de IMC, ficaram

considerado médio (0.77); entre as classificações

distribuidas da seguinte forma: Adequado, 19

adequado e obesidade (p= 0.03) com effect sizes

participantes; excesso de peso, 14 participantes;

considerado grande (1.37). O gráfico com os

obesidade, 7 participantes. Apenas o teste AC

dados citados nesse resultado e apresentando a

do SFT apresentou diferenças estatisticamente

tendencia linear pode ser visto na Figura 03.

significante entre as classificações adequado
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Ao separar as participantes, independente

e < 60 Kg (p= 0.02) com effect sizes considerado

dos grupos, em classificação de massa corporal,

grande (1.32) ; entre as classificações < 50 Kg

ficaram distribuidas da seguinte forma: <

e ≥ 60 e < 70 Kg (p= 0.006) com effect sizes

50 Kg, 6 participantes; ≥ 50 e < 60 Kg, 8

considerado grande (1.06); entre as classificações

participantes; ≥ 60 e <70 Kg, 16 participantes;

< 50 Kg e ≥ 60 e ≥ 70 Kg (p= 0.005) com effect

≥ 70 Kg, 10 participantes. Apenas o teste AC

sizes considerado grande (1.19). O gráfico com

do SFT apresentou diferenças estatisticamente

os dados citados nesse resultado e apresentando

significante entre as classificações < 50 Kg e ≥ 50

a tendencia linear pode ser visto na Figura 04.

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol.13| Nº. 1| Ano 2021| p. 8

Comparação da aptidão física e do estado nutricional

Na referida tabela pode ser observado

apresentaram valores abaixo da faixa normal e

um total de 16 participantes entre 60 e 64 anos

para mulheres e zona de risco nos testes SL (6.33

(PI= 5, HI= 3, MU= 1 e NP= 7), onde essas

±2.31), ME (51.00 ±30.81) e LC (12.49 ±3.21) e

participantes apresentaram valores abaixo da

apenas zona de risco em AC (−3.36 ±1.53); um

faixa normal para mulheres nos testes SL (10.69

total de 11 participantes entre 65 e 69 anos (PI=

±2.18) e LC (6.79 ±1.06) e zona de risco em AC

2, HI= 1, MU= 7 e NP= 1) não apresentaram

(−2.03 ±11.56); um total de 5 participantes entre

valores abaixo da faixa normal para mulheres e

70 e 74 anos (PI= 2, HI= 2, MU= 1 e NP= 0),

zona de risco.

onde essas participantes apresentaram valores
abaixo da faixa normal para mulheres no teste LC
(7.31 ±1.66); um total de 2 participantes entre 75
e 79 anos (PI= 0, HI= 2, MU= O e NP= 0), onde
essas participantes apresentaram valores abaixo
da faixa normal para mulheres e zona de risco
nos testes SA (−2.42 ±9.90), AC(−15.13 ±27.58)
e LC (9.41 ±0.22); um total de 3 participantes
entre 80 e 84 anos (PI= 1, HI= 1, MU= 0 e NP=
1), onde essas participantes apresentaram valores
abaixo da faixa normal para mulheres e zona de
risco no teste AC(−6.19 ±16.17); um total de
3 participantes entre 85 e 89 anos (PI= 0, HI=
1, MU= 1 e NP= 1), onde essas participantes

DISCUSSÃO
O presente estudo buscou, inicialmente,
identificar possíveis diferenças de performance
nos testes do SFT e IMC entre grupos de prática
de execício físico diferentes (PI, HI e MU) e não
praticantes (NP) de uma modalidade específica,
sendo todas as participantes fisicamente ativas
de acordo com a propria percepção subjetiva;
posteiormente comparar a referida amostra com
valores considerados normais e zona de risco dos
testes que compõem o SFT.
A analise realizada não identificou
diferenças

estatisticamente

significante
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performance dos testes do SFT entre grupos,

em relação a um grupo controle, demonstrando

possivelmente devido a atividade física fazer

ser possível que o IMC encontrado neste estudo

parte do cotidiano das participantes do estudo.

possa ter sido decorrente do tipo de treinamento

De acordo com Toraman et al. (19), o treinamento

praticado pelo grupo MU. Ao analizar resultados

multicomponente possui efeito benéfico para as

obtidos por Silva et al. (8) em vida livre, as atividades

capacidades físicas identificadas através do Seinior

de intensidade moderada e vigorosa também estão

Fitness Test, sinalizando que o treinamento físico

diretamente relacionadas a composição corporal,

pode estar relacionado a uma condição física

sugerindo que os exercícios físicos praticadas

satisfatória para executar tarefas diarias. Os dados

pelo grupo HI podem ter caracteristicas de

encontrados sugerem que não existem diferenças

intensidade inferior em relação ao grupo MU.

estatisticamente significantes entre os benefícios

No trabalho de Silva et al.

, também

(8)

advindos do tipo de modalidade, incluindo tarefas

pode ser observado uma relação existente

do cotidiano, desde que a rotina seja fisicamente

entre atividades de menor intensidade e

ativa.

menor flexibilidade dos membros superiores,
Em estudo desenvolvido por Silva et al. (8),

corroborando com a possibilidade de atividades

utilizando dados de acelerometria para avaliação

mais intensas do grupo MU em relação ao

da atividade física cotidiana, a intensidade

grupo HI. Nesse sentido, também é possivel

moderada a vigorosa estão relacionadas a

identificar um reflexo do tipo de atividade física

melhorias nas capacidades físicas, portanto, o

de baixa intensidade na flexibilidade de membros

referido efeito, corrobora com o presente estudo

superiores ocorrendo nos grupos HI e NP, onde

que avaliou praticantes de atividades físicas

apresentam zona de risco no teste AC.

regulares e cotidianas, também sugerindo que as

A musculação pode gerar inúmeros

atividades cotidianas das participantes do grupo

benefícios

NP deve possuir caracteristicas de intensidade

habilidades funcionais do praticante, porém,

que permitam tal resultado.

o presente estudo, mostrou que o grupo MU

Foram

encontradas

para

o

desenvolvimento

das

diferenças

apresentou valores abaixo da da faixa normal

estatisticamente significantes entre os grupos HI

para mulheres de acordo com a idade para o

e MU apenas no IMC. Os dados sugerem que as

teste ME. Em estudo desenvolvido por Nisha

participantes do grupo MU possuem IMC menor

et al.

que as participantes do grupo HI. Em estudo

estatisticamente significantes após 6 semanas de

realizado por So et al.

, idosos praticantes de

intervenção, possivelmente por estar assossiado

treinamento resistido, utilizando bandas elasticas,

a atividade aeróbia. A musculação não interfere

apresentaram alteraçoes na composição corporal

ao ponto de gerar benefícios que possam ser

(9)

, o teste ME não apresentou diferenças

(12)

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol.13| Nº. 1| Ano 2021| p. 10

Comparação da aptidão física e do estado nutricional

identificados pelo teste ME.

tenha se dado apenas na agilidade devido a

O estudo desenvolvido por Nisha et al. (12),

influencia da vida fisicamente ativa da amostra

também identificou diferenças estatisticamente

deste estudo, contudo a tendencia de perda de

significantes entre os grupos intervenção e

capacidades funcionais permanece. O resultado

controle após um protocolo de 6 semanas de

também sugere que o tipo de modalidade

musculação no teste SL. O referido efeito não

pode não apresentar diferenças para o referido

foi encontrado neste estudo, porém o grupo NP

evento, sendo a idade um fator deletério para

apresentou um valor fora da faixa normal para

a performance da agilidade para as referidas

mulheres de acordo com a idade.

condiçoes apresentadas.

O teste LC apresentou valores fora da

Outro fator importante a ser considerado

faixa normal de acordo com a idade para todos

no que tange a perda de performance no SFT é o

os grupos (PI, HI, MU e NP). Apesar dos

IMC. Em estudo realizado por Kostić et al. (22), foi

benefícios da atividade física desenvolvida pelos

identificado uma sensível perda de capacidades

grupos e dos resultados apresentados pelo SFT,

funcionais, avaliadas pelo SFT, relacionada a

que estão relacionados a atividades funcionais

um valor de IMC maior, favorecendo valores

e mobilidade, a velocidade da caminhada é um

próximos a classificação adequada. O presente

indicador importante para a condição de saúde do

estudo corrobora com a referida perda, porém

idoso. De acordo com Kim et al. (20), a caminhada

as

é um indicador que explica condição de saúde

significantes ocorreram apenas no teste AC. No

do isodo, portanto, apesar da boa condição

referido teste o foi apresentado uma tendencia de

nos demais testes, as participantes deste estudo

aumento de acordo com o aumento de IMC, onde

necessitam de maior atenção em realação a saúde

o referido efeito também pode ser encontrado

de forma geral.

no Effect Size que identificou um efeito médio

diferencas

consideradas

estatisticamente

Ao verificar a amostra de forma geral,

entre aas classificaçoes adequada e excesso de

sem considerar os grupos de atividade física e

peso e um efeito grande entre as classificações

considerando apenas as idades nas condições

adequado e obesidade. Aparentemente, o referido

≥ 60 e < 70, ≥ 70 e < 80 e ≥ 80, podemos

efeito, também se estende a quantidade de massa

verificar que existe uma perda de performance,

corporal, apresentando uma tendencia de perda

corroborando com estudo desenvolvido por

no teste AC de acordo com a quantidade de

Adalmo et al.

massa corporal.

, porém, areferida perda, se deu

(21)

de forma a apresentar diferenças estatisticamente

Ao comparar a amostra de forma geral,

significante apenas entre as condições ≥ 60 e

considerando os valores normais pra mulheres de

< 70 e ≥ 80 (p= 0.02). É possivel que a perda

acordo com a faixa de idade, podemos identificar
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que em alguns testes a amostra apresenta valores

presente estudo corrobora com outros realizado

abaixo e valores em zona de risco, mesmo a

anteriormente que afirmam que a idade, o

amostra sendo composta por participantes

IMC e a massa corporam podem interferir na

fisicamente ativas. Trata-se de caracteristicas

performance do SFT, consequentemente na

específicas da amostra utilizada para esse estudo,

independencia funcional e podendo aumentar

demonstrando que o SFT necessita ser realizado

os riscos de desenvolvimento de déficits de

levando em consideração mais fatores além idade

mobilidade.

para poder caracterizar uma amostra, sendo esta
uma possível limitação deste estudo; mais dados
de controles experimetais são sencessários para
chegar à dados especificos.
Relacionar os valores normais pra
mulheres de acordo com a faixa de idade e
os valores obtidos através de grupos de tipo
de atividade física considerando idade média
apresentam dados que corroboram com a
conclusão proposta por Leirós-Rodríguez et
al.

, que afirma existir necessidade de buscar

(11)

dados que especifiquem mais a relação da amostra
com dados coletados pelo SFT diminuindo
heterigeneidade da amostra.
De modo geral, o estímulo a prática de
exercício físico, independente da modalidade,
pode trazer benefícios. Uma vida ativa, mesmo
que envolvendo apenas tarefas cotidianas, podem
compor estilo de vida mais saudável, sendo este
o grande achado deste estudo, pois praticantes
de outras modalidades de exercício físico
não apresentaram diferenças estatisticamente

CONCLUSÕES
De modo geral, o estímulo a prática do
exercício físico, independente da modalidade,
pode trazer benefícios. Uma vida ativa, mesmo
que envolvendo apenas tarefas cotidianas, podem
compor um estilo de vida mais saudável, sendo
este o grande achado deste estudo, pois praticantes
de diferentes modalidades de exercício físico
não apresentaram diferenças estatisticamente
significantes nos testes do SFT. A diferença
estatisticamente significante encontrada reflete
a necessidade de atividades de maior intensidade
para que se obtenha resultados na composição
corporal e, consequentemente, no IMC. O
presente estudo corrobora com outros realizados
anteriormente que afirmam que a idade, o IMC e a
massa corporal podem interferir na performance
do SFT, consequentemente na independencia
funcional e podendo aumentar os riscos de
desenvolvimento de déficits de mobilidade.

significantes nos testes do SFT. A diferença
estatisticamente significante encontrada reflete
a necessidade de atividades de maior intensidade
para que se obtenha resultados no IMC. O
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