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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo de perdas significativas da funcionalidade 

de maneira gradual e consequentemente dos níveis de qualidade de vida. OBJETIVO: 

Investigar o nível de qualidade de vida de idosos usuários e não usuários de academias da 

terceira idade (ATI). MÉTODOS: Foi aplicado o questionário SF-36 numa amostra 

selecionada por conveniência que envolveu idosos (n=100) usuários (U, n=50) e não usuários 

(NU, n=50), das academias da terceira idade do município de Vila Velha. RESULTADOS: O 

domínio capacidade funcional e estado geral de saúde foram 6,6% e 4,1%, respectivamente, 

maiores para o grupo U vs. NU. CONCLUSÃO: A qualidade de vida dos frequentadores das 

ATI é melhor quando comparada aos à dos idosos que não frequentam as ATI.  

Palavras-chave: Qualidade de vida; Idoso; Atividade física. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O envelhecimento é um processo de perdas significativas da funcionalidade do 

individuo de maneira gradual ao longo dos anos (OLIVEIRA et al, 2010).  

É caracterizado por perdas significativas dos sistemas biológicos de cunho fisiológico, 

bioquímico e da capacidade funcional que tem impacto direto na qualidade de vida do idoso. 

Elas ocorrem através do sistema cardíaco que consistem em redução da frequência cardíaca, 

redução do debito cardíaco máximo com o passar dos anos, perda da elasticidade nas paredes 

arteriais ocasionando arteriosclerose, diminuição da elasticidade pulmonar, diminuição da 

ventilação pulmonar e consequentemente redução do consumo máximo de oxigênio 

(VO2máx). Ocorrem perdas no músculo esquelético, tais como, sarcopenia que é a perda da 

massa muscular, diminuição da força muscular e redução das atividades básicas da vida 

diária, perda da resistência aeróbica, fatores esses que contribuem para as quedas no idoso, 

são ocasionados por essas perdas, além do que esses declínios são decorrentes geralmente da 

diminuição das fibras do tipo 2, que são as fibras rápidas. Há também diminuição da 

capacidade do tecido ósseo, onde, ocorre diminuição da densidade mineral óssea, que faz com 

que o tecido ósseo se torne mais frágil. Além disso, essas perdas do tecido ósseo com os 

passar dos anos podem acarretar em uma osteoporose. Não obstante também verifica-se 

perdas no sistema nervoso, das quais temos, diminuição dos neurônios, redução da velocidade 

de condução nervosa e redução da velocidade de contração muscular, fatores que se devem a 

diminuição da velocidade de disparo das unidades motoras, diminuindo o poder de reação e 

coordenação motora. Além de problemas psicológicos como perda de atenção, falta de 

concentração e amnésia (VO2máx). Vale ressaltar que a prática da atividade física regular e 

moderada tem implicações na melhora desses aspectos (HAYFLICK, 1997; FLECK & 

KRAEMER, 1999; DE VITTA, 2000; NAHAS, 2001 AFFIUNE, 2002; ROSSI & SADER, 

2002; GÉIS, 2003; SHEPHARD, 2003; NETTO, 2004; GALAHUE & OZMUN, 2005; 

LEAL, 2009; SALGADO, 2009; SEAAC, 2009). Conforme FRANCHI e JUNIOR (2005):  

 
O “envelhecimento com sucesso” engloba três diferentes domínios 

multidimensionais: a) evitar as doenças e incapacidades; b) manter uma alta função 

física e cognitiva; e c) engajar-se de forma sustentada em atividades sociais e 

produtivas. 
 

 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) idoso é todo aquele com 60 anos ou 

mais, porém essa idade limite pode variar de acordo com cada país a partir de suas condições, 
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em países desenvolvidos a idade é maior que em países em desenvolvimento e em quase todos 

os países essa faixa etária tem crescido mais do que todas as outras faixas etárias (WHO 2002; 

WHO 2016). 

No Brasil em 2010, estimou-se que a população acima de 60 anos fosse de mais 20 

milhões de pessoas, sendo que projeções para 2020 são de que serão mais de 30 milhões de 

idosos, correspondendo 14% da população do país (BELTRÃO et al. 2004; IBGE, 2011).  

No país ocorreu o processo onde as pessoas se tornaram mais urbanas, porém, não 

houve melhora significativa nas condições sociais. Inicialmente com essa mudança se teve um 

aumento da longevidade do individuo, porém, ainda existia uma taxa de fecundidade muito 

alta, que só veio a diminuir com o passar dos anos, vindo da elite e se disseminando paras as 

camadas menos privilegiadas (NASRI, 2008). 

Diante dessa longevidade em nossa população que tem aumentado consideravelmente 

ao longo dos anos, uma sociedade cada vez mais velha surge, e esta vem ganhando espaço no 

cenário do país. De acordo o IBGE o número de idosos já supera aproximadamente 4 milhões, 

o número de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade no país, segundo o instituto 

essa diferença poderá aumentar para 35,8 milhões em 2050, o que seriam aproximadamente, 

64,1 milhões de idosos contra 28,3 milhões de crianças/adolescentes (IBGE, 2009).  

Devido a essas mudanças da pirâmide etária, a qualidade de vida tem se tornado um 

bem primordial, principalmente para essa nossa nova população que recebe o nome de 

"terceira idade", pois já que o idoso está vivendo mais, deve ser ter maiores cuidados para a 

melhora desse aspecto (VECCHIA, 2005).  

Segundo Vecchia et al. (2005), o conceito de qualidade de vida esta relacionado a uma 

série de fatores que vão, desde aspectos físicos e psicológicos que são de natureza interna no 

individuo, à aspectos sociais, culturais, religiosos, econômicos, que são de natureza externa ao 

individuo, ela tem relação direta com a autoestima e o bem estar pessoal. Mas não há um 

consenso na literatura quanto a qualidade de vida, a qualidade de vida se da por três aspectos, 

a subjetividade, a multidimensionalidade (dimensões física, psicológica e social) e a 

bipolaridade (presenças negativas e positivas) (FLECK et al.; 1999). 

O conceito de “bem-estar” de um indivíduo não é unanime, existem diversos conceitos 

apresentadas por diversos autores. O bem estar pode ser entendido como integração 

harmoniosa entre os componentes mentais, físicos, espirituais e emocionais (Seaward,1997) 

Atualmente o bem-estar tem tido duas concepções, a primeira é o bem-estar  subjetivo, sendo 

este apresentado como bem-estar “hedônico” e o segundo é o bem-estar  “eudomonico” que 

trata do bem estar psicológico. Ryan e Deci (2001). Este bem-estar subjetivo (BES) faz parte 
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de um campo de estudos que procura compreender as avaliações que as pessoas fazem de suas 

próprias vidas (Diener, Suh & Oishi, 1997). O bem estar ainda pode ser compreendido e 

associados a cinco fatores que são chamados “pentáculo do bem-estar”, são eles “stress, 

nutrição, atividade física, relacionamento e comportamento preventivo” NAHAS et al (2012). 

De acordo com Callaram (1973), Saúde é o estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não meramente a ausência de doença ou incapacidade. 

A partir disso vemos a atividade física como uma importante ferramenta para a 

melhora da qualidade de vida do idoso, que geram benefícios para os mesmos, nos parâmetros 

sociais, econômicos, culturais, espirituais e até mesmo de promoção da saúde, melhorando 

intrinsecamente sua autoestima, seu bem estar pessoal, suas capacidades funcionais e 

intelectuais, tais como, saúde mental, mobilidade articular, flexibilidade muscular e pressão 

arterial e além de possibilitar uma interação social do indivíduo contribuindo no bem estar 

deste, melhorando sua saude mental, prevenindo-o de doenças com caráter mental e 

psicológico como a depressão (VECCHIA et al. 2005; OLIVEIRA, 2010; OLIVEIRA et al. 

2014; ASSIS & ARAUJO, 2004; MORAES et al. 2007; STELLA et al. 2002; ESTEVES et 

al. 2012;  MATSUDO et al. 2012 NOGUEIRA et al. 2012).  

De acordo com Pitanga (2002) compreende-se atividade física como qualquer 

movimento corporal executado pela musculatura, resultando em gasto energético através de 

simples locomoção. Segundo Caspersen, (1985) o exercício físico" é toda atividade física 

planejada, estruturada e repetitiva que tem por objetivo a melhoria e a manutenção de um ou 

mais componentes da aptidão física. O treinamento físico por sua vez pode ser compreendido 

como um processo organizado e sistematizado de aperfeiçoamento físico nos seus aspectos 

morfológicos e funcionais, impactando diretamente sobre a capacidade de execução de tarefas 

que envolvam demandas motoras, sejam elas esportivas ou não (BARBANTI et al. 2004).  

As academias da terceira idade (ATI) chegam com o intuito de reforçar, portanto esses 

conceitos, e proporcionar a essa população idosa, uma atividade física que a tire do 

comodismo dado pelo ócio diário, proporcionando melhorias na qualidade de suas vidas, 

saúde e bem estar e aparecem como uma opção para a prática de atividade física em um local 

público e ao ar livre. As ATI são um projeto que incentivam a prática de atividade física para 

a população idosa brasileira, e mesmo que os frequentadores destas academias tenham faixas 

etárias distintas, a idealização delas foi direcionada para este publico da melhor idade. 

E assim sendo ,algumas cidades brasileiras inspiraram-se nas “cidades saudáveis” que 

surgiram, por exemplo, no Canadá mais precisamente na cidade de Quebec no ano de 1971 
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onde ocorreu uma reformulação geral em sua gestão publica principalmente no setor “saúde e 

lazer” (RENAUD et al. 1976). Assim como nos primeiros modelos de academias populares 

chinesas, que foram criados em Pequim, para que fossem utilizadas pela população da local 

como explica a Revista Maringá Ensina (2008). Na china até mesmo os campus universitários 

possuem academias ao ar livre, para que a população possa se exercitar e melhorar sua 

qualidade de vida, como pode ser observado na cidade de Xi’an (JOHANSSON et al. 2015). 

A política no País trabalha forte na infra-estrutura dos parques urbanos para melhorar a saúde 

da comunidade local, com isso investe cada vez mais nos espaço de lazer e atividades físicas 

os chamados “espaços verdes” e nas academias ao ar livre as“Outdoor Gyms”. Foi a partir 

desses projetos no exterior, que as cidades brasileiras criaram seus próprios programas de 

atividade física.  (JIM, C. Y; CHEN et al. 2010; MAZO et al. 2013).  

A cidade de Maringá, localizada ao norte do Paraná, foi pioneira ao implantar em 2006 

o sistema de ATI no Brasil. Esta cidade iniciou o projeto chamado Maringá saudável cujo 

intuito é manter a vida da população que lá reside sempre ativa e saudável buscando uma 

redução da morbimortalidade e das complicações dadas pelas doenças crônicas (PALÁCIOS; 

NARDI, 2009; IBGE, 2017). 

A partir do projeto realizado em Maringá varias cidades adotaram a ideia das ATI, 

como os municípios de Parelhas no estado do Rio Grande do Norte, Florianópolis e Lages em 

Santa Catarina o de Curitiba no Paraná em 2009. Algumas modificaram os nomes dos 

projetos e realizaram pequenas mudanças, porém a ideia central da maioria sempre foi a 

mesma, aumentar a prática regular da atividade física e melhorar a qualidade de vida 

população (VANZUITA et al; 2008; OLIVEIRA et al; 2014). 

Contudo é preciso investigar afundo, se essas atividades físicas realizadas nas ATI 

realmente estão ocorrendo de forma estruturada e bem planejada para seus frequentadores, 

afim, de gerar um impacto positivo na qualidade de vida deste público em específico. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

            A grande prevalência de patologias como doenças cardiovasculares, diabetes, 

hipertensão, obesidade, depressão e osteoporose associadas à falta de atividade física, e a 

menor qualidade de vida de idosos que possuem menos nível atividades físicas, trás a tona o 

interesse por investigar a qualidade de vida dos idosos (WARBURTON et al.2006). 

            Vemos que idosos que possuem maior nível de atividade física, também possuem 

maior qualidade de vida (TOSCANO et al. 2009) e os que praticam mais exercícios físico 
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melhoram seu desempenho para o tempo de reação simples, tempo de reação de escolha e 

atenção assistida por exemplo (DIAS et al 2014). 

              A pratica de exercícios físicos por idosos orientados, em centros esportivos mostram 

resultados de maior qualidade de vida do que em de idosos praticantes de exercícios físicos 

nas academias da terceira idade (DA SILVA et.al 2017).por tanto faz-se necessário maiores 

estudos que comprovem essa questão, e que também ampliem os olhares para a investigação 

do nível de qualidade  de vida dos frequentadores e dos não frequentadores de ATI. 

             A falta de estudos que investiguem a qualidade de vida de idosos usuários de 

academia da terceira idade e não usuários nos fez iniciar esse projeto. 

  

3. OBJETIVO  

Investigar o nível da qualidade de vida de idosos frequentadores e não frequentadores 

das academias da terceira idade do município de Vila Velha.   

4. METODOLOGIA  

4.1 Casuística 

Foi realizada uma pesquisa de natureza descritiva e quantitativa, onde a amostra foi 

selecionada por conveniência e envolveu voluntários frequentadores (F) e não frequentadores 

(NF), das academias da terceira idade do município de Vila Velha, com um total de 100 

participantes, sendo 60 homens e 40 mulheres. Todos os procedimentos foram submetidos ao 

comitê de ética da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Além disso, todos os 

voluntários assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), no qual foram 

informados de todos os procedimentos experimentais, para a participação voluntária no 

estudo. 

Na tabela 1, é possível observar que dos 100 idosos entrevistados, a média de idade foi 

de 68,5 anos para o grupo F (mínimo: 60 e máximo: 85) e a média de 68,48 anos para o NF 

(mínimo: 60 e máximo: 82), p = 0,89. A massa corporal do grupo F teve média de 69,42kg 

(mínimo: 50,0 e máximo: 94,0) e do NF 68,66kg (mínimo: 49 e máximo: 104), p = 0,82. A 

estatura do grupo F teve média de 1,63m (mínimo: 1,46m e máximo: 1,80m), já a do grupo 

NF teve media de 1,63m (mínimo: 1,40m e máximo: 1,83m), p = 0,74. O IMC teve media de 

26,01 kg/m
2
 para o grupo F (mínimo: 20,81 e máximo: 38,29) e para o NF a media foi de 
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25,60 (mínimo: 17,78 e máximo: 45,01), p = 0,47. As características dos grupos F e NF 

(idade, massa corporal, altura e IMC) estão apresentadas na tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1. Perfil dos idosos entrevistados dos grupos F e NF. 

 

Grupos Média ±DP Mediana [q1-q3] Mínimo - Máximo Valor de P 

Idade (anos) 

 
F 

 
68,56±6,65 

       
     67,0 [63-73] 

    
60-85 

 
 
 

0,89 

 
NF 

       
      68,48±6,79 

       
   67,0 [63-75,25] 

                     
            60-82 

 

Massa (Kg) 

 
F 

       
      69,42±9,01 

       
     69,0 [64-75]                 

                     
            50-94 

 
 

0,82  
NF 

       
     68,66±10,99 

       
 70,0 [61,75-74,5] 

  
            49-104   

Estatura (m) 

 
F 

   
       1,63± 0,08                  

       
   1,65 [1,55-1,70]             

                    
          1,46-1,80  

0,74  

NF 

       

        1,63±0,09 

       

    1,66 1,56-1,70]          

                     

          1,40-1,83 

IMC (Kg/m²) 

 
F 

       
       26,01±3,32                

       
    25,4 [23,4-27,9] 

     
       20,81-38,29 

 
 

0,47  
NF 

        
        25,6±4,00            

    
   25,1 [23,3-26,9] 

                   
       17,78-45,01 

F = frequentadores; NF = Não frequentadores, p < 0,05 

4.2. Critérios de inclusão 

Os voluntários deveriam ter 60 anos ou mais e serem frequentadores (grupo 

experimental) e não frequentadores (grupo controle) das academias públicas da terceira idade 

da cidade de Vila Velha (ES). 

4.3. Desenho experimental do estudo  

 A pesquisa realizada foi composta basicamente por duas partes, que são os dados 

sociodemográficos e o questionário SF-36 (Medical Outcomes Study 36 Item Short-Form 

Health Survey). A abordagem do grupo experimental de idosos ≥ 60 anos foi realizada nas 

academias da terceira idade (ATI), e a abordagem do grupo controle, foi realizada em suas 

residências. Para ambos os grupos, nos apresentamos como graduandos do curso de Ed.Física 

da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) apresentado nossa intenção, justificativa e 

objetivo do questionário e da pesquisa como um todo. Foi apresentado o termo de 

consentimento livre e esclarecido e a declaração de responsabilidade do voluntario, além de 

todos os procedimentos que seriam realizados caso aceitassem responder ao questionário. 

Foram convidados aproximadamente 150 idosos do grupo de frequentadores e não 

frequentadores sendo que apenas 100 destes aceitaram e corresponderam as exigências 
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necessárias. Para caracteriza e diferenciar o grupo de frequentadores dos não frequentadores, 

deveriam responder a um item de nosso questionário que mostra a pratica ou não de atividade 

física(AF) por parte dos voluntários, sendo o item um a pergunta: Você pratica AF?, caso a 

resposta seja não, a pergunta há quanto tempo não pratica AF? Seria dirigida a estes “não 

usuários”. Já na presença da resposta sim, algumas perguntas como Tipo(s) de AF, Tempo de 

pratica(anos e meses) e Dias por semana, seriam dirigidas a estes grupo de “frequentadores”.  

               Na coleta com duração de 3 meses (ano 2017). Foram aplicados 100 questionários 

(50 para o grupo F e 50 para o NF) nos mesmos locais, nas Academias da terceira idade (ATI) 

de Vila Velha, nos Bairros de: Cobilândia, Jardim Marilândia, Riviera da barra, Barra do 

Jucu, Praia da Costa, Praia de Itaparica, Bairro Cocal, Jardim Colorado, Santos Dumont, Vila 

Nova, Novo México, sendo que para ambos os grupos (experimental/controle), o tempo de 

entrevista realizada foi de aproximadamente 15 minutos. 

Em ambos os grupos foram coletados dados sociodemográficos: nome, sexo, data de 

nascimento, cidade, estado, idade, peso, estado civil, nível de escolaridade, profissão e 

aplicado o questionário SF-36 (Medical Outcomes Study 36 Item Short-Form Health Survey) 

que é um instrumento de avaliação multidimensional de qualidade de vida, que possui 36 

itens englobados em 8 domínios, são eles, capacidade funcional (10 itens), aspecto físico (4 

itens), dor (2 itens), estado geral da saúde (5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2 

itens), aspectos emocionais (3 itens) e saúde mental (5 itens) (McHORNEY et al, 1994; 

CICONELLI et al, 1999). Nesse questionário, o cálculo do escore para cada domínio 

investigado, é traduzido em uma escada de avaliação que vai de 0 a 100, onde zero equivale a 

um pior estado de saúde e 100 a um melhor estado, o que indica uma melhor ou pior 

qualidade de vida (WARE & SHERBOURNE, 1992; WARE et al. 1995). 

Todos os procedimentos foram submetidos ao comitê de ética da Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES). Além disso, todos os voluntários assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), no qual foram informados de todos os 

procedimentos experimentais para a participação voluntária no estudo. 

4.4. Análise estatística  

A análise estatística foi iniciada pela caracterização dos dados clínicos avaliados através 

da mediana, média, desvio padrão, frequência observada e porcentagem. Para verificação da 

distribuição de normalidade dos dados, foi requerido o teste de Shapiro-Wilk. Foi rejeitada a 

normalidade do teste, se caracterizando uma analise não paramétrica. O nível de significância 
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adotado em todas as análises foi de 5% com o intervalo de confiança de 95%. Para a 

comparação entre os grupos foi utilidado o teste de wilcoxon. 

5. RESULTADOS 

Dos 100 idosos participantes da pesquisa, 60% (n=60) eram do sexo masculino e 40% 

(n=40) do feminino. Entre os entrevistados 61% (n=61) dos participantes eram casados, 9% 

(n=9) apresentavam estado civil solteiro, 12% (n=12) eram divorciados, 17% (n=17) viúvos e 

1% (n=1) estavam em união estável. 

O nível de formação educacional mostrou que 8% (n=8) dos indivíduos nunca 

estudaram, 40% (n=40) possuíam ensino fundamental incompleto, com o ensino fundamental 

completo foram 7% (n=7), ensino médio incompleto 10% (n=10), com o ensino médio 

completo 17% (n=17), 3% (n=3) dos participantes possuíam nível superior incompleto e 13% 

(n=13) nível superior completo e apenas 2% (n=2) dos entrevistados possuíam pós-graduação. 

Em relação a profissão viu-se que 67% (n=67) eram aposentados, 5% (n=5) 

pensionistas, 6% (n=6) dos entrevistados eram “do lar”, 14% (n=14) eram ativos, atuando em 

diferentes profissões, 7% (n=7) eram autônomos e apenas 1% (n=1) era invalido.  

Quanto aos tipos de atividades físicas praticadas (AF) 28% (n=28) praticavam ATI 

mais caminhada e 19% (n=19) praticavam apenas a ATI, 1%(n=1) praticava ATI e corrida, 

1% (n=1) praticava natação, corrida e ATI e 1% (n=1) praticava hidroginástica,caminhada, 

Pilates e ATI. Dos 50% praticantes de AF, 29% (n=29) praticavam duas modalidades, 19% 

(n=19) praticavam uma modalidade e 2% ( n=2) praticavam três ou mais modalidades. 

Os resultados quanto ao tempo de pratica de ATI, foi um valor médio de 24,58 meses; 

o tempo de pratica de caminhada de 78,64 meses (aproximadamente 6 anos e 6 meses). O 

valor médio do tempo de pratica de outras modalidades de atividade física foi em média 2,02 

meses. 

Outro parâmetro avaliado foi a quantidade de dias de prática de atividade 

física/semana que deu 4,92 dias/semana.  

Em relação às horas de AF realizadas/dia, tivemos uma media de 62,00 minutos (1 

hora e 2 minutos), valores apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2. Valores obtidos para o tempo de prática em ATI, caminhada e outras modalidades e 

quantidade de dias e horas praticadas pelos usuários. 

 Média ±DP Mediana [q1-q3] Mínimo – Máximo 

 

 

Tempo de prática na ATI em meses 

   
 

24,58±24,10 18,0 [3,00-36,0] 1-96 

 

Tempo de prática de caminhada em meses 

   

78,64±105,64 18,0 [0,00-180,0] 0,00-360,0 

 

 

Tempo de prática outras modalidades em meses 

 

 

   

2,02 ±13,57 0,00 [0,00- 0,00] 0,00-96,0 
 
 

Dias/semana de prática 

 

 

Tempo de prática em minutos 

 
4,92±1,42 

 
5,00 [4,00-6,00] 

 
1,00 -7,00 

 
 

62,00±21,57 

 
 

60,00 [57,5-60,0] 

 
 

30,0-120,0 

ATI = Academias da terceira idade. 

 

Com relação aos dados obtidos através do questionário SF-36, obtivemos os seguintes 

resultados: 

Capacidade funcional: houve diferença estatisticamente significativa (p = 0,01). A 

capacidade funcional foi 6,6% maior para o grupo F vs. NF; 

Limitações por aspectos físicos: não houve diferença estatisticamente significativa (p = 

0,44) entre os grupos F vs. NF.  

Dor: não houve diferença estatisticamente significativa (p = 0,16) entre os grupos F vs. NF. 

Estado geral de saúde: observamos diferença estatisticamente significativa (p = 0,02), o 

estado geral de saúde foi 4,1% maior para o grupo F vs. NF; 

Vitalidade: não houve diferença estatisticamente significativa (p = 0,36) entre os grupos F vs. 

NF; 

Aspectos sociais: não houve diferença estatisticamente significativa (p = 0,62) entre os 

grupos F vs. NF; 

Limitações por problemas emocionais: não houve diferença estatisticamente significativa (p 

= 0,68) entre os grupos F vs. NF; 

Saúde mental: não houve diferença estatisticamente significativa (p = 0,19) entre os grupos F 

vs. NF; 
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Média total: não houve diferença estatisticamente significativa (p = 0,58) entre os grupos F 

vs. NF. 

 Os dados referentes aos diferentes domínios do SF-36, para os grupos F e NF, estão 

demonstrados na tabela 3 abaixo. 

 

Tabela 3. Pontuação obtida nos oito domínios do questionário SF-36 para os grupos F vs. NF. 

Domínio Grupos Média ±DP Mediana [q1-q3] Mínimo - Máximo Δ (%) 
Valor de p 

Capacidade funcional 

 
F 

27,40±2,09 28,0[26,0-29,0] 21,0-30,0 
 
 

+6,6 

  
           

       0,01 

 
NF 

25,58±3,62 27,0[23,0-28,0] 16,0-30,0   

Limitações por 

aspectos físicos 

 

 
F 

7,26±1,33 8,00[7,00-8,00] 4,00-8,00 
 
 

+3,3 

 
      

0,44 

 
NF 

7,02±1,53 8,00[6,00-8,00] 4,00-8,00  

Dor 

 
F 

5,21±1,67 5,40[3,10-6,00] 2,20-10,40 

 
 
 

-9,07 
 

0,16 
 

NF 
5,73±2,31 5,70[4,20-6,62] 1,00-11,40  

Estado geral da saúde 

 
F 

20,7±3,73 22,2[19,4-23,4] 8,00-25,00 
 
 

+4,1 

 
     

 0,02 

 
NF 

19,84±3,06 19,90[18,40-21,55] 11,00-25,00  

Vitalidade 

 
F 

20,12±3,12 21,0[17,75-22,00] 12,00-24,00 
 
 

+2,0 

 
    

  0,36 

 
NF 

19,72±2,95 20,0[18,00-22,00] 11,00-24,00  

Aspectos sociais 

 
F 

9,14±1,53 10,00[8,75-10,00] 5,00-10,00 
 
 

+0,65 

 
    

   0,62 

 
NF 

9,08±1,42 10,00[8,00-10,00] 6,00-10,00  

Limitações por 

problemas emocionais 

 

F 
4,50±1,12 6,00[5,75-6,00] 3,00-6,00 

 
 

-18,7 

 
   

  0,68 

 

NF 
5,54±0,95 6,00[6,00-6,00] 3,00-6,00  

Saúde mental 

 

F 
25,56±3,98 26,0[23,00-29,00] 15,00-30,00 

 
 

-4,2 

 
  

  0,19 

 

NF 
26,68±3,31 27,0[25,00-29,25] 14,00-30.00  

 

 

 

Média total 

 
F 

15,11±1,72 15,67[14,41-16,31] 9,78-17,25 

 
 
 

+1,45 

 
   
   

0,58 

     NF 14,89±1,78 15,60[13,46-16,25] 10,18-17,18  

  F = frequentadores; NF = não frequentadores. (p<0,05) 
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6. DISCUSSÃO 

O objetivo principal do presente estudo foi comparar o nível de qualidade de vida 

(através do SF-36) de idosos (com 60 anos ou mais) frequentadores (n=50) e não 

frequentadores (n=50) das academias populares da terceira idade do município de Vila Velha 

(ES). Nossos principais achados foram que a capacidade funcional e o estado geral de saúde 

foram 6,6% e 4,1%, respectivamente, maiores para o grupo F vs. NF. 

A capacidade funcional tem um enfoque principal na relação do sujeito com o grau de 

preservação da capacidade do indivíduo para realizar as atividades de vida diária (AVDs) e 

também do grau de capacidade para conseguir desempenhar as atividades instrumentais de 

vida diária (AIVDs) (BOGGIO et al, 2015 ; OMS 1994 ; DI NUBILA et al,2008) Em nossos 

resultados a capacidade funcional do grupo frequentadores, apresentou um resultado de 6,6% 

maior do que o grupo não frequentadores, vemos que o nível de atividade física tem relação 

direta com a capacidade funcional dos idosos, em um estudo realizado por (TOSCANO et al, 

2009, p.169-173) foi comparada a qualidade de vida de idosos com distintos níveis de 

atividade onde: 

[...} 238 idosas, com media de idade de 69,2 (± 6,6) anos, foram escolhidas 

aleatoriamente em 23 grupos de convivência do município de Aracaju-SE. O nível 

de atividade física foi avaliado pelo IPAQ (International Physical Activity 

Questionnaire) na sua versão longa e a qualidade de vida, por meio do SF-36. A 

análise estatística utilizou ferramentas da estatística descritiva e, para a 

comparação entre as variáveis, o teste de associação de Kruskal-Wallis com 

significância de p < 0,05. Foi identificada neste estudo diferença significativa entre 

o nível de atividade física e a qualidade de vida relacionada com a saúde. Mulheres 

idosas mais ativas apresentaram melhores resultados nos oito domínios da 

qualidade de vida investigados. 

 A atividade física (AF), portanto é importante fator para a melhora da capacidade 

funcional do idoso e da qualidade de vida em todos os 8 domínios apresentados pelo SF-36, a 

diferença apresentada em nossos resultados  provavelmente se deve a esta pouca ou nenhuma 

AF realizada pelo grupo “não frequentadores”. Em uma análise realizada em 38 estudos 

publicados entre 1980 e 2010, verificou-se essa associação positiva entre a atividade física e a 

qualidade de vida que variou de acordo com os domínios analisados (PUCCI et al, 2012). 



18 

 

Quando a pessoa idosa começa a desenvolver um declínio de sua capacidade 

funcional, ela tem prejuízos em suas AVDs, mas também pode apresentar um risco de morte.  

 Em um estudo realizado no ano de 2015 de titulo “Capacidade funcional como 

preditor de mortalidade em idosos de Florianópolis”, foi observada a associação entre a 

capacidade funcional e a mortalidade na população idosa de Florianópolis, alguns fatores que 

apresentaram maior risco de óbito entre os idosos foram: incapacidade funcional, avanço da 

idade e a presença de sintomas depressivos, as atividades de vida diária também acarretaram 

maior risco ao óbito nestes idosos e foram as de andar no plano e tomar banho. Concluímos 

que a incapacidade funcional , e as AVDs que são realizadas por idosos com idade avançada e 

sem capacidade funcional, acarretam a risco de acidentes e morte. NOGUEIRA et al (2008)     

Outra diferença observada nos resultados foi o resultado expressivo de estado geral 

que apresentou melhora de 4,1% no grupo “frequentadores (F)”, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) define a saúde não apenas como a ausência de doença, mas como a situação de 

perfeito bem estar físico, mental e social (WHO, 1995) Uma hipótese para a diferença nesse 

quesito dentro dos resultados apresentados pelos grupos de frequentadores e não 

frequentadores, pode estar relacionada com a condição emocional dos grupos, o local em que 

os usuários praticam essas atividades (locais abertos geralmente parques e orla de praias) e a 

socialização com outros indivíduos, já que o não frequentador geralmente fica muito restrito a 

sua residência e/ou tem pouco convívio social. 

Observamos que a atividade física contribui de forma direta e significativa na melhora 

das condições clinica geral e da condição mental dos idosos e que nos casos de depressão, por 

exemplo, a atividade física eleva a autoestima e contribuem muito nas relações psicossociais, 

além de estimular funções cognitivas desses idosos como a concentração e a memória 

(STELLA et al, 2002). Nesse contexto a ATI surge como ótima oportunidade para esses 

idosos trabalharem seus relacionamentos interpessoais melhorando sua autoestima, 

autoconfiança e condição emocional.  

Em nossos resultados também foram analisados os dados sócio-demográficos dos 

voluntários investigados através de calculo de média, uma das questões analisadas foi o 

estado civil que apresentou uma maior media de casados, 61% (n=61) sendo maior que todos 

os outros estados civis, outro item, o nível de escolaridade, apresentou um maior número de 

idosos com o ensino fundamental incompleto com 40% (n=40). O estudo de tema 
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“variabilidade no envelhecimento ativo segundo gênero, idade e saúde”, analisou a relação 

entre as variáveis sociodemográficas, de saúde e a participação em atividades físicas e 

ocupacionais, o resultado do questionário sócio-demográfico realizado em idosos com (media 

=70,25) anos, assim o trabalho de RIBEIRO et al. (2009) mostrou que como em nosso estudo, 

o estado civil  “casado”  apresentou maior media que os outros estados civis (media=50,33%) 

e o nível de escolaridade também foi equivalente, apresentando a (media=43,87%) para o 

nível primário incompleto. 

Questões como os tipos de atividades físicas praticadas, e o tempo de prática de 

atividades físicas dado em meses, também fizeram parte das perguntas apresentadas para os 

idosos. A atividade mais praticada pelos idosos frequentadores de ATI eram a academia da 

terceira idade junto a caminhada (28%). Confirmando a preferência pela caminhada como 

atividade física, os voluntários ainda apresentaram maior media no tempo dedicado a prática 

de caminhada quando comparado às outras modalidades de AF. No trabalho de MAZO et al. 

(2005) ao analisar o nível de atividade física de mulheres idosas em diferentes situações viu 

que 30.3% das idosas, preferem a prática da caminhada moderada como forma de atividade, 

exercício ou lazer.  

De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, observamos que os 

indivíduos que frequentavam as ATI, apresentaram melhora nos domínios capacidade 

funcional (p = 0,01) e estado geral de saúde (0,02) referente ao que não frequentavam esses 

espaços e não realizavam atividades físicas. Entretanto, não houve melhora significativa dos 

domínios: dor, aspectos físicos, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde 

mental.  

Com dados similares aos nossos resultados Gonçalves e Lima (2014), estudaram 85 

indivíduos, 69 mulheres e 16 homens, das quais 37 (43,5%) formaram o grupo dos que 

praticam Pilates a menos de um ano e 48 (56,5%) os que praticam a mais de um ano. Nesse 

estudo foi constatada melhora na capacidade funcional dos praticantes de Pilates acima de 12 

meses dentro do quesito capacidade funcional (p = 0,02), e não foi houve diferença 

significativa nos outros domínios do questionário SF-36. 

Caporicci e Neto (2010) avaliaram 24 idosos ativos e inativos, sendo 12 praticantes de 

atividades físicas e 12 não praticantes, no qual nenhum dos domínios tiveram diferenças 

estatisticamente significativa entre os grupos. 
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Cipriano et al. (2011) avaliaram um grupo de 30 idosos de idades similares divididos 

em praticantes e não praticantes de exercícios resistidos, constatando diferença 

estatisticamente significativa (p < 0,05), em 5 dos 8 domínios referentes ao questionário SF-

36. No entanto, amostra foi relativamente inferior ao referido trabalho, além de apresentar 

diferenças estatisticamente significativas a favor dos não praticantes de atividade física. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma vez que para se tornar um exercício físico de fato, é preciso mais do que 

maquinários e espaço físico apenas, é necessário planejar e estruturar as atividades físicas 

para a diminuição dos riscos a saúde do idoso e minimizar os prejuízos que podem ser 

causados pela falta desse planejamento, alem de investigar se realmente elas têm gerado um 

impacto significativo no bem estar dessa população.  

Foram encontradas algumas dificuldades para a aplicação dos questionários, já que por 

se tratar de um público de mais idade, muitos não teriam condições de responde-lo sozinho, 

por não compreenderem as perguntas e também a finalidade do estudo, assim, sendo os 

pesquisadores tiveram que fazer a leitura e explicação do mesmo. Também houve dificuldade 

quanto a resistência de alguns idosos em não querer participar da pesquisa e em relação ao 

tempo disponível tanto dos pesquisadores para ir a campo alem do deslocamento por ser uma 

pesquisa em grande parte da cidade, tanto quanto ao tempo dos entrevistados cederem seu 

tempo para a coleta de dados. 

Diante disso esse estudo demonstra que a pratica de atividades físicas nas ATI, 

contribuem de maneira positiva em aspectos envolvidos na melhoria da qualidade de vida de 

idosos, mesmo que não ocorra uma melhora tão significativa em todos os domínios referentes 

ao questionário para a avaliação qualidade de vida, mas, verifica-se que nos domínios 

capacidade funcional, onde tivemos uma melhora positiva de 6,6% dos frequentadores em 

relação ao grupo de não frequentadores das ATI e no domínio estado geral da saúde, onde 

tivemos uma melhora de 4,1% dos frequentadores desses espaços em relação ao grupo de não 

frequentadores. Mesmo com a limitação quanto a estrutura, espaço físico e falta de 

profissionais ou ate uma equipe multidisciplinar envolvida nesse projeto.  

Portanto é possível concluir que mesmo sem estruturação dessas atividades, estrutura 

física dos espaços e falta de profissionais envolvidos no projeto, é benéfica a pratica de 

atividades físicas nas ATI. 
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Contudo, torna-se necessário a realização de mais estudos em relação ao objetivo 

descrito, devido à escassez de literatura, o crescimento dessa população e o aumento da busca 

por maior qualidade de vida. 
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9. ANEXOS 

9.1 Anexo 1 

 

SF-36 QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

 

    

NOME:______________________________________________________________________ 

 

DATA       SEXO  M      F               IDADE   ANOS 

 

SF-36    Pesquisa em saúde                                                         SCORE :  

 

 

INSTRUÇÕES : Esta pesquisa questiona você sobre a sua saúde. Estas informações nos manterão 

informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas atividades de vida diária. Caso 

você esteja inseguro em dar uma resposta, por favor forneça a resposta mais fidedigna possível. 

 

1. Em geral, você diria que sua saúde é:                                   

 (Circule uma alternativa ) 

Excelente..................................................................................................................1 

Muito boa..................................................................................................................2 

Boa ..........................................................................................................................3 

Ruim ........................................................................................................................4 

Muito ruim.................................................................................................................5 

 

2. Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral agora? 

(Circule uma alternativa ) 

Muito melhor agora do que há um ano atrás..............................................................1 

Um pouco melhor agora que há um  ano atrás..........................................................2 

Quase a mesma de um ano atrás..............................................................................3 

Um pouco pior agora do que há um ano atrás...........................................................4 

Muito pior agora  do que há um ano atrás..................................................................5 

 

3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. Devido à 

sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso, quanto de dificuldade?      

                                                 
 (Circule um número em cada linha) 

ATIVIDADES SIM 

Muita dificuldade  

SIM 

Pouca dificuldade 

NÃO 

Nenhuma 



27 

 

dificuldade 

A. Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, tais 

como correr, levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos. 

 

1 

 

2 

 

3 

B. Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, 

passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa. 

 

1 

 

2 

 

3 

C. Levantar ou carregar mantimentos  

1 

 

2 

 

3 

D. Subir vários lances de escada  

1 

 

2 

 

3 

E. Subir um lance de escada  

1 

 

2 

 

3 

F. Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se  

1 

 

2 

 

3 

G. Andar mais de 1 quilômetro  

1 

 

2 

 

3 

H. Andar vários quarteirões  

1 

 

2 

 

3 

I. Andar um quarteirão  

1 

 

2 

 

3 

J. Tomar banho ou vestir-se  
1 

 
2 

 
3 

4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com alguma 

atividade diária regular, como consequência de sua saúde física? 

(Circule um número em cada linha ) 

 Sim Não 

A. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 

outras atividades? 

 

1 

 

2 

B. Realizou menos tarefas do que gostaria?  

1 

 

2 

C. Esteve limitado no seu tipo de trabalho em outras atividades?  

1 

 

2 

D. Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou não fez qualquer das atividades com 

tanto cuidado como geralmente faz? 

 

1 

 

2 

 

5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou outra atividade 

diária regular, como consequência de algum problema emocional (como sentir-se deprimido ou 

ansioso)?(Circule um número em cada linha ) 

 Sim Não 

A. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou 

outras atividades? 

 

1 

 

2 

B. Realizou menos tarefas do que gostaria?  
1 

 
2 

C. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 

geralmente faz? 

 

1 

 

2 

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira a sua saúde física ou os problemas emocionais interferiram 

nas suas atividades sociais normais, em relação à família, vizinhos, amigos ou em grupo?  

    

(Circule uma alternativa) 

De forma nenhuma...................................................................................................1 

Ligeiramente.............................................................................................................2 

Moderadamente........................................................................................................3 

Bastante....................................................................................................................4 

Extremamente ..........................................................................................................5 

 
7. Quanta dor no corpo você teve durante as ultimas 4 semanas? 

(Circule uma alternativa) 

Nenhuma..................................................................................................................1 

Muito Leve................................................................................................................2 
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Leve..........................................................................................................................3 

Moderada.................................................................................................................4 

Grave........................................................................................................................5 

Muito Grave..............................................................................................................6 

 

8. Durante as últimas 4 semanas, a sua dor interferiu no seu trabalho normal (incluindo tanto o trabalho fora de 

casa quanto dentro de casa)? Quanto interferiu? 

(Circule uma alternativa) 

De forma nenhuma...................................................................................................1 

Um pouco.................................................................................................................2 

Moderadamente.......................................................................................................3 
Bastante...................................................................................................................4 

Extremamente ..........................................................................................................5 

 

9. Estas questões tratam-se de como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as últimas 4 

semanas. Para cada questão, dê uma resposta que mais se aproxime da maneira como você se sente, em relação 

as últimas 4 semanas: (Circule um número em cada linha ) 

 Todo o 

tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma parte 

do tempo 

Uma pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

A. Quanto tempo você tem se 

sentido cheio de vigor, cheio 

de vontade, cheio de força? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

B. Quanto tempo você tem se 

sentido uma pessoa muito 
nervosa ? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

C. Quanto tempo você tem se 

sentido tão deprimido que 

nada pode animá-lo? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

D. Quanto tempo você tem se 

sentido calmo ou tranquilo? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

E. Quanto tempo você tem se 

sentido com muita energia? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

F. Quanto tempo você tem se 

sentido desanimado ou 

abatido? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

G. Quanto tempo você tem se 

sentido esgotado? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

H. Quanto tempo você tem se 

sentido  uma pessoa feliz? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

I. Quanto tempo você tem se 

sentido  cansado? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais interferiram 

com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes e etc)? 
(Circule uma alternativa) 

Todo o tempo............................................................................................................1 

A maior parte do tempo............................................................................................2 

Alguma parte do tempo............................................................................................3 

Uma pequena parte do tempo..................................................................................4 

Nenhuma parte do tempo.........................................................................................5 

 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

(Circule um número em cada linha) 

 Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

 

Não sei 

A maioria das 

vezes falsa 

Definitivamente 

falsa 

A. Eu costumo adoecer um 
pouco mais facilmente que as 

outras pessoas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

B. Eu sou tão saudável quanto      
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qualquer pessoa que eu 

conheço. 

1 2 3 4 5 

C. Eu acho que minha saúde 

vai piorar 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

D. A minha saúde é excelente.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

9.2 Anexo 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a tomar parte de um estudo de pesquisa científica realizado por pesquisadores da 

Universidade Federal do Espírito Santo intitulado “NÍVEL DE QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS 

FREQUENTADORES DE ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE NO MUNICIPIO DE VILA VELHA”. Meu 

nome é Lucas Matos Costa Ferreira, conjunto ao meu companheiro de pesquisa Alexandre dos Santos Amorim, 

sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é Educação Física (Musculação). 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso 

de recusa, você não será penalizado(a). 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável, Prof. Dr. 

Rodrigo Luiz Vancini , por email: rodrigoluizvancini@gmail.com   

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

Atualmente, a prática regular de exercício físico é considerada terapia complementar na prevenção e no 

tratamento de doenças crônico-degenerativas relacionadas ao sedentarismo. Além disso, tem impacto positivo na 

qualidade de vida e pode ainda auxiliar na melhora da estética corporal e do rendimento esportivo. Para atingir 

estes objetivos, o exercício deve ser bem orientado e controlado. Portanto, o objetivo do presente estudo é 

investigar o nível da qualidade de vida de idosos frequentadores das academias da terceira idade do município de 

Vila Velha. Para atingir aos objetivos propostos, você responderá ao questionário SF-36 contendo perguntas para 

medir seu nível de qualidade de vida.  

 Como se trata de um estudo sem qualquer intervenção clínica (você voluntariamente responderá a um 

questionário), não existem possíveis desconfortos e riscos associados com a sua participação. Os resultados do 

estudo poderão ser utilizados para estimular a investigação e pesquisa dos ganhos que as academias da terceira 

idade (ATI) podem proporcionar ao publico idoso, potencializando desta forma a idéia de que os exercícios 

físicos trazem benefícios a saúde. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos seus resultados. Além disso, é garantida a liberdade 

de interromper a participação no estudo a qualquer momento, sem que isto resulte em qualquer tipo de 

implicação. 
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 As informações obtidas neste estudo são confidenciais e serão analisadas em conjunto, não sendo 

divulgada a identificação de qualquer voluntário.  

Não haverá despesas pessoais para o voluntário e, portanto, não haverá nenhum tipo de pagamento ou 

gratificação. 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

Eu, ____________________________________________________________________, RG 

_________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo de investigação do nível da 

qualidade de vida de idosos frequentadores das academias da terceira idade do município de Vila Velha. Fui 

devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador, Lucas Matos Costa Ferreira e Alexandre dos 

Santos Amorim ou algum membro da sua equipe sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data:_________________,           de         ______________   de 20____. 

Nome: ________________________________________________________ 

Assinatura do voluntário: ____________________________________________ 

 
 

 

 

Estamos realizando uma pesquisa sobre qualidade de vida de idosos freqüentadores das academias da 

terceira idade do município de Vila Velha.  Pedimos sua ajuda respondendo a este questionário de forma 

séria e honesta. 

 

1. Informações gerais  

 

Local de aplicação do 

questionário:________________________________________________________________________________

_________________. 

 
Nome 

completo:__________________________________________________________________________________

_________________. 

 

Data de Nascimento: ___/___/______; Idade: _____ anos; Massa corporal: _______ kg; Altura: _______ cm. 

 

SEXO: (  ) M (  ) F Cidade: _____________ UF: ___________. 

 

Estado civil: (  ) solteiro (  ) casado (  ) divorciado (  ) viúvo (  ) união estável 

 

Profissão:____________________________________ Por quantos anos você 

estudou?________________________________. 
 

Maior nível de formação:  

 

(  ) Ensino fundamental incompleto  (  )  Ensino fundamental completo (  )  Ensino médio incompleto 

(  )  Ensino médio completo   (  )  Ensino superior incompleto (  )  Ensino superior completo 
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(  ) Pós-graduação incompleta Pós-graduação completa:  

(  ) Especialização  

(  ) Mestrado  

(  ) Doutorado 

(  ) Nunca estudei 

 

1. Você pratica atividade física: (  ) sim (  ) não. Se sim, responda as questões 3 a 6. Se não, responda a questão 2 

2. Há quanto tempo não prática atividade física (anos e 

meses):_________________________________________________. 

3. Tipo(s) de atividade física que pratica: 
__________________________________________________________________________________________

__________. 

4. Tempo de prática (anos e meses): _________________________________________________. 

5. Quantos dias por semana você pratica? (  ) 0 (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 

6. Quantas horas por dia você pratica? (  ) 0 (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (  ) 8 ou mais horas. Escreva 

também por extenso (horas: minutos):___________________. 
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