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RESUMO 

 

Com o crescimento da população idosa no decorrer dos anos e consequentemente das doenças 

crônico-degenerativas, diversas são as pesquisas realizadas na área de saúde do idoso que 

buscam o aumento da expectativa e da qualidade de vida. Neste contexto, a dança é um 

importante colaborador de processos terapêuticos para diversas doenças crônicas, pois 

proporciona condicionamento físico, benefícios psicológicos, sendo ainda assessora da saúde 

mental, emocional e estado físico do idoso. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

qualidade de vida de pessoas idosas com 60 anos ou mais praticantes de dança comparados a 

um grupo de idosos não praticantes da modalidade. Para isso, foram entrevistados 119 idosos, 

sendo estes 50 idosos participantes assíduos de grupos de danças das regiões de Cariacica, 

Serra e Vitória e 69 idosos inativos ou praticantes de outras atividades físicas que não a dança. 

Os dados foram apresentados de forma descritiva e foram coletados a partir de questionário, o 

qual continha as seguintes informações: dados cadastrais (informações pessoais, e 

sociodemográficas), dados de saúde (IMC, consumo de medicamentos e presença de doenças) 

e a aplicação do questionário SF-36 que se trata de um questionário (de 36 questões) para 

avaliação de qualidade de vida. Ao final do estudo foi possível concluir que idosos que 

praticam dança em programas de atividade física orientadas não apresentaram melhor 

qualidade de vida em relação aos idosos que não praticam dança, porém são ativos 

fisicamente. Conclui-se que embora a qualidade de vida não apresente diferenças 

significativas em relação ao grupo controle (idosos ativos e praticantes de outras 

modalidades), é preciso salientar que estudos apontam que há benefícios psicossociais e de 

aptidão física para idosos engajados em programas de dança quando comparado a idosos 

inativos fisicamente.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Dança; Idoso; Qualidade de Vida. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (2005), a pirâmide etária mundial 

passará por alterações significativas entre o ano 2002 e meados do século XXI. Assim, 

espera-se um aumento de 223% da população idosa mundial, por conta do considerável 

declínio das taxas de fertilidade. Segundo dados do IBGE (2013), no Brasil há uma previsão 

do aumento da expectativa de vida, e que devido a isso em 2050 a população idosa 

corresponderá a cerca de 30% do total de brasileiros. Dessa forma, é extremamente 

importante estudar esta questão. 

O envelhecimento é um processo contínuo e comum a todos os seres vivos, em que 

ocorre declínio de todos os processos fisiológicos (NÓBREGA et al., 1999; FARINATTI; 

GUIMARÃES, 2005; TINETTI, 1994). Especialistas no estudo do envelhecimento costumam 

classificá-lo em três grandes grupos etários com características diferentes, a saber: idosos 

jovens, idosos velhos e idosos muito velhos, com maior tendência de desenvolver fraqueza e 

morbidades e apresentarem severas dificuldades para desempenhar atividades diárias com alto 

grau de dependência física e baixa mobilidade (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2006).  

A aptidão física é um dos principais marcadores de um envelhecimento bem-sucedido 

e da qualidade de vida, sendo a atividade física uma das melhores alternativas para melhorar 

significativamente o estado de saúde, controlar as doenças crônicas, bem como o estresse e a 

depressão (GOBBI, 1997). Além de doenças crônico-degenerativas, há um fator incapacitante 

e de declínio importante sobre a função: as quedas (RUBENSTEIN, 2006; PEREIRA et al., 

2004, CHRISTOFOLETTI et al., 2006). Mesmo não causando danos físicos graves, a queda 

por muitas vezes traz ao idoso um dano psicológico que o impede de continuar suas atividades 

diárias, contribuindo assim para o aumento da morbidade e da mortalidade (CARVALHO 

FILHO; PAPALEO NETTO, 2006). 

Trabalhos que envolvem programas de treinamento físico e que tiveram por objetivo 

desenvolver a força, flexibilidade e agilidade de idosos, são fundamentais, pois auxiliam na 

melhora da aptidão funcional desses indivíduos (CIPRIANI et al., 2010). Além disso, segundo 

Arent et al. (2000), o exercício físico está associado a uma melhora considerável no estado de 

humor em idosos, sendo encontrada em todas as atividades, em especial no treinamento de 

força leve a moderado. A atividade Física regular melhora a força, a massa muscular e a 

flexibilidade, notadamente, em indivíduos acima de 50 anos. Além disso, treinabilidade do 
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idoso não difere da de indivíduos mais jovens (NÓBREGA et al., 1999), ou seja, não 

podemos desistir nunca de trabalhar a pessoa idosa.  

Dentre as atividades físicas, uma excelente alternativa para idosos é a modalidade da 

dança. A dança é um importante colaborador de processos terapêutico para diversas doenças 

crônicas, pois proporciona condicionamento físico, além de benefícios psicológicos. 

Pesquisas acordam quanto à relevância da dança como exercício físico e colaborador nos 

processos terapêuticos, sendo assessora da saúde mental, emocional e estado físico do idoso 

(ALLEN; IRISH, 2003; ZAMONER, 2005) e pratica por muitos em grupos de terceira idade 

ou mesmo nos chamados “bailes da terceira idade”.  

Estudos apontam que diante do aumento na expectativa de vida, que tem sido 

observado desde a década de 90, mostra-se importante o desenvolvimento de programas de 

atividade física que contemple as necessidades da pessoa idosa (LEAL; HAAS, 2006). 

Wichman (2013), enfatiza que há maior estímulo do advento de grupos de convivência do 

idoso objetivando a evolução da qualidade de vida nessa faixa etária. Diante disso, há por 

parte dos idosos, maiores interesses na participação desses grupos objetivando o 

aprimoramento físico e mental, além da realização de atividades físicas e de lazer, 

convivência em grupo, a fim de proporcionar melhora da autoestima e consequentemente, da 

sua percepção de qualidade de vida. Assim, esses grupos constituem-se como espaços que 

promovem um estilo de vida saudável com o convívio social, interação e resgate da 

autonomia da pessoa idosa.  

A dança é uma das mais antigas artes criadas e manifestadas pelo ser humano para 

demonstrar seus impulsos, crenças e anseios (BAMBIRRA, 1993 apud GARCIA; HAAS, 

2006). A atividade física, o que inclui a prática da dança, promove transformações no estilo 

de vida, fazendo com que o idoso adote um estilo de vida melhor, fator este importante para a 

manutenção de sua saúde e qualidade de vida (BATISTA et al., 2015). Nanni (2001), ressalta 

ainda que, a prática constante da dança em grupos de convivência além do benefício social da 

vivência em grupo e da melhora da autoestima proporciona ainda melhora da capacidade 

motora, muscular, cardiorrespiratória e das articulações possibilitando a realização de 

movimentos amplos. 

Tendo em vista o aumento da expectativa de vida, é importante investigar os 

benefícios que a dança como atividade física traz para a pessoa idosa, a fim de que esses 

sejam acompanhados por profissionais qualificados e possam assim através desta obter 

melhora nos aspectos que englobam a qualidade de vida e saúde, tais como o processo de 
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socialização, melhora do humor, agilidade, melhora da aptidão funcional e autonomia, o que 

contribui para o envelhecimento bem-sucedido (SOUZA; MATZNER, 2013).  

Dessa forma, emergiu o seguinte questionamento de pesquisa: Idosos que praticam 

dança, em programas de atividades físicas orientadas, tem melhor qualidade de vida, em 

relação aos que não dançam? Assim, o objetivo foi investigar os impactos da prática da dança 

na qualidade de vida de idosos praticantes e não praticantes da modalidade de dança. Nossa 

escolha teve por base o fato de a dança trabalhar tanto o aspecto físico como o mental do 

idoso e dessa forma poderia apresentar vantagens com relação àquelas modalidades que 

enfocam muito mais o aspecto físico. Sendo assim, este estudo muito tem a contribuir com as 

pesquisas na área de saúde e qualidade de vida em idosos, visto que a comunidade acadêmica 

apresenta a necessidade de novas pesquisas sobre o tema com demarcação de experimentos 

fundamentados em evidências e análises dos resultados para o avanço do conhecimento sobre 

a dança e o envelhecimento. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O envelhecimento e qualidade de vida e saúde 

 

Embora a quantidade de anos possa parecer pouco para a sociedade moderna, em que 

o ser humano se torna cada vez mais ativo, é preciso salientar que apenas a idade cronológica 

não é um marcador seguro para as mudanças que acompanham o processo de envelhecimento 

e que há diferenças entre os níveis de autonomia, participação social e estado de saúde do 

idoso (OMS, 2002).  

De acordo com Leite (1996), o envelhecimento é visto como um processo fisiológico 

pouco conhecido que afeta o sistema biológico. Para Farinatti (2008), o início da velhice se dá 

de forma única em cada indivíduo. A velhice é construída gradativamente, onde ocorrem 

transformações biológicas e sociais. Segundo Matsudo (2001), o declínio das capacidades 

funcional e motora, o enfraquecimento muscular e consequente perda de massa muscular, as 

mudanças nas dimensões corporais como peso e estatura, contribuem para a diminuição da 

autoestima do idoso. 

Leite (1996) afirma ainda que, segundo gerontólogos as modificações fisiológicas e 

psicológicas observadas na pessoa idosa deve-se ao estilo de vida sedentário, sendo as 

modificações funcionais predominantes: a aptidão aeróbica reduzida, a perda dos reflexos 

posturais, alterações no metabolismo lipídico, balanço nitrogenado negativo, sarcopenia e 

osteopenia. Quando há doenças somadas ao declínio funcional, há maior possibilidade de 

deterioração do sentimento de bem-estar, podendo resultar em baixa autoestima, ansiedade, 

depressão e redução da motivação para realização de atividade física. Além disso, o grau de 

dependência da família e diminuição de autonomia para realizar algumas atividades da vida 

diária faz com que o convívio social diminua, trazendo sentimentos de inferioridade e 

infelicidade e até algumas doenças de ordem psicológica (MENDES et al., 2005).  

A OMS adotou o termo “envelhecimento ativo” para qualificar o envelhecimento 

como uma experiência positiva, sendo apoiado nos direitos humanos dos idosos e definindo 

fatores decisivos do envelhecimento ativo, a saber: acesso aos serviços de saúde, 

determinantes pessoais e biológicos, determinantes comportamentais, ambiente físico e 

determinantes sociais e econômicos. Conceituando ainda, o termo “Envelhecimento bem-

sucedido”, considera que a velhice e o processo de envelhecimento não são considerados 
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doença, nem empecilho para o desenvolvimento humano em sua plenitude 

(ALBUQUERQUE, 2008). 

Segundo Gracia Guillén (1998, apud ALBUQUERQUE, 2008), o termo “Qualidade 

de Vida” surgiu no contexto dos processos industriais, em que surge no mercado a técnica do 

controle de qualidade dos produtos manufaturados com o objetivo de retratar o efeito que a 

compra desses produtos causava na vida das pessoas. A partir dessa concepção, economistas e 

sociólogos buscaram um padrão que lhes permitissem examinar o nível de “Qualidade de 

Vida" dos sujeitos e da sociedade.  

Em 1960, surge a necessidade de quantificar a percepção que os indivíduos têm sobre 

o termo “Qualidade de Vida”, essa percepção subjetiva define mais precisamente a vivência 

de cada indivíduo, levando em conta o que cada uma dessas vivências significa em suas vidas, 

tendo a satisfação o bem-estar e a felicidade como seus principais indicadores 

(ALBUQUERQUE, 2008).           

 

2.2 A história da dança e suas relações com envelhecer saudável 

 

Segundo Garcia e Haas (2006), a dança existe há muito tempo na história da 

humanidade, pois se constitui como movimentos naturais de seu corpo somado ao som e 

ritmo. Para Faro (1986), não é possível precisar o primeiro momento em que o homem 

dançou. Registros encontrados por arqueólogos nas paredes das cavernas feitos pelos homens 

pré-históricos, indicam que naquela época é possível que o homem já dançava como parte de 

seus rituais religiosos.  

Na era primitiva, o homem utilizava a dança como forma de se comunicar com os 

deuses, celebrar conquistas, pedir fertilidade para o solo, a cura de doenças, agradecer pelo 

nascimento, etc. Nessa época, a dança masculina diferia da feminina devido ao regime 

patriarcal e à cultura da época, sendo os movimentos amplos, passos largos, os grandes saltos 

realizados/dançados pelos homens e os passos curtos, pequenos e femininos, executados pelas 

mulheres. As danças femininas eram realizadas em menor número que as masculinas, dentre 

elas destacam-se a dança da fertilidade, da chuva, da colheita, etc. Já as masculinas, eram 

danças de caça, guerreiras, animalizadas, etc. 

 

Antes de ascender a um palco para fazer-se dança artística teatral, o movimento 

dançado foi primeiro transbordamento emocional, manifestação desordenada dos 

temores, afetos, iras e recusas, sem outra organização particular, possivelmente, que 

uma apaixonada atração pelo ritmo [...] passou a ser sucessivamente conjuro 
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mágico, rito, cerimônia, celebração popular e por fim simples diversão (OSSONA, 

1988, p. 42).  

 

No Egito, a dança apresenta dois significados: sacro-religioso e recreativo-festivo, 

sendo considerado a origem da dança histórica no Mediterrâneo, em que as primeiras danças 

foram designadas às mulheres. Sendo sua origem foi associada aos deuses da fertilidade. A 

partir disso surgiram as danças espetaculares, desenvolvidas sob a perspectiva do drama 

mitológico e transformada em grandes festivais para celebrar os deuses. Além disso, a 

distinção de classes sociais impedia que camponeses dançassem danças individuais, 

restringindo a eles as danças em conjunto. Já os nobres, somente executavam as danças 

individuais e austeras. Aos poucos, a dança no Egito perde sua propriedade religiosa, 

passando a ser mais rápida, acrobática e espetaculosa (GARCIA; HAAS, 2006). 

A Grécia é apontada como o princípio da arte ocidental, devido especificamente à suas 

crenças em mitos, lendas e deuses. Para essa civilização, a dança ocupa significativa 

importância na vida civil e religiosa sendo elas: danças bélicas, funerárias, agrícolas, nupciais 

e astrais. Já em Roma, a dança não teve domínio tão expressivo e artístico quanto às demais 

civilizações, sendo que a compreensão de vida do romano mostrava-se muito racionalista e 

intelectualizada, fazendo negação ao imaginário e encantamento. No período real, 

predominavam as danças de origem agrária, ritos lupercos, dos arvales e dos salianos. No 

período republicano, as danças deixaram de ter importância religiosa passando a ser arte de 

recreação, porém subsistiam ainda as danças tradicionais da cultura romana e das grandes 

cerimônias. Por fim, no período imperial, a dança “volta a moda” e é realizada inclusive pelas 

mulheres das altas classes (BOUCIER, 2006; GARCIA; HAAS, 2006). 

A Idade Média foi o período onde o cristianismo reprovou muitas artes, condenando a 

conduta dos dançarinos da época na sociedade; a Igreja Cristã teve um posicionamento 

incoerente de reprovação e aceitação da arte e da dança, pois não conseguiu abolir os indícios 

pagãos das danças populares, que eram muitas vezes realizadas de forma oculta. A nobreza da 

época levou a dança para recintos particulares, em que se utilizavam do vestuário elegante. 

Substituindo as danças populares por posturas e movimentos estudados, com rígidas regras 

(BOUCIER, 2006). 

No renascimento, surge o profissional da dança (bailarino e mestre) a serviço das 

cortes da época. No reinado de Henrique III há a junção da dança, música e drama teatral, 

consolidando o balé-espetáculo, que posteriormente no reinado de Luiz XIV sofreu uma 

revolução artística que culminou com a inserção do balé no teatro. 
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Também, pela primeira vez, surge o profissionalismo, com dançarinos profissionais 

e mestres de dança. É fato importante: até então, a dança era uma expressão corporal 

de forma relativamente livre. A partir desse momento, toma-se consciência das 

possibilidades de expressão estética do corpo humano, da utilidade das regras para 

explorá-lo.Além disso, o profissionalismo caminha, sem dúvida, no sentido de uma 

elevação do nível técnico [...] os professores de dança não pertencem a um nível 

social baixo: fazem parte do meio imediato dos príncipes [...] (BOURCIER, 2006, p. 

64). 

 

Segundo Medina et al. (2008), o balé clássico é dotado de rígidas regras e normas, 

sendo Pierre de Beauchamps o responsável por codificar os primeiros movimentos clássicos 

do balé. Nessa mesma época, surge a primeira escola de dança onde o balé se torna profissão, 

tornando os corpos dos bailarinos como autênticas ferramentas para propagação de ideias. 

Fundamentado nessas ideias, a técnica exige que os bailarinos passem horas praticando os 

passos a fim de ultrapassar os limites de seus corpos, atingindo a perfeição. Diante desse 

contexto, os bailarinos não perduravam na prática da dança devido à rotina de treinos trazer 

consequências à sua saúde física.  

Em meio a essa conjuntura, surge Isadora Duncan, bailarina norte-americana que 

apresenta uma “nova versão” para o balé da época dando início a modalidade que hoje 

conhecemos por balé contemporâneo, marcando o início da dança moderna no século XX. A 

bailarina sugere movimentos inspirados em elementos da natureza, a leveza dessas 

movimentações respeitava os limites do corpo dos praticantes da dança, evitando assim o 

desgaste de treinos rigorosos e exaustivos que levavam à diminuição da vida profissional dos 

bailarinos, além disso, Isadora propõe mudanças no vestuário dos dançarinos, deixando de 

lado as sapatilhas de ponta, tutus e meias, para aderir a roupas mais leves como túnicas e pés 

descalços (NAVAS; DIAS, 1992, apud MEDINA et al., 2008). 

Isadora Duncan com suas ideias revolucionárias, realizou várias turnês pelo mundo e 

fundou as primeiras escolas de dança. Embora não tenha deixado seguidores, suas ideias se 

perpetuaram em meio aos bailarinos da época, que continuaram a elaboração de novas 

linguagens corporais. O casal Ted Shawn e Ruth St. Denis inauguram a escola de dança 

Denishawn, considerada a origem do desenvolvimento da dança moderna. Após o divórcio do 

casal, Ted Shawn passa a ser considerado como “o pai da dança livre e moderna”, fundando 

sua própria escola All Male Dance Group destinada apenas ao público masculino. Tempos 

mais tarde, surge Martha Graham que dançou profissionalmente pela então extinta 

Denishawn. A técnica de Graham consistia nas mudanças físicas do corpo, com ênfase na 

inspiração/expiração e composta de contração e relaxamento. Martha orientou trabalhos em 

Israel e incentivou vários coreógrafos contemporâneos a criarem suas próprias companhias de 
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dança, sendo assim considerada a personalidade mais importante da dança moderna 

(GARCIA; HAAS, 2006; OSSONA, 1988). 

Dentre os tipos de dança, podemos citar a dança de salão; dança folclórica; jazz; 

sapateado, bem como a dança sênior. Com relação a dança de salão, sabe-se que a mesma teve 

seu surgimento na época das danças da corte, na Idade média. Era uma dança formal de 

socialização em reuniões e bailes, sendo a valsa a dança de salão mais tradicional desta 

modalidade; originada na Áustria entre 1970 e 1980, durante o século de XIX, sob influência 

das alemandas e landers, danças tradicionalmente alemãs (GARCIA; HAAS, 2006).  

Dentro desse estilo, destacam-se as mais tradicionais: valsa vienense e valsa francesa. 

Os passos da valsa são realizados com movimentos de deslize dos pés no chão e giros, 

marcados pelo ritmo binário. A partir do advento da valsa, surgiram outras danças de salão 

pelo mundo, típicas de cada região e com diferentes características (GARCIA; HAAS, 2006). 

A dança de salão teve notoriedade e grande importância nas décadas de 1940 e 1950 com os 

grandes bailes e espetáculos musicais realizados na Broadway e nos filmes. Já na década de 

60, com o advento do Rock and Roll, a dança de salão perdeu um pouco de seu renome o que 

culminou com a primeira dança feita para o público jovem e na renovação na instrução da 

dança. As danças de salão classificam-se em:  

 Bailes Latinos: danças originadas na América Latina, dentre as quais destacam-se o 

bolero, a lambada, a rumba, o chá-chá-chá, merengue, samba, salsa, tango, etc. 

 Bailes Europeus: danças originadas no continente europeu, dentre as principais 

destacam-se a mazurca, a polka e a valsa. 

 Bailes Norte-Americanos: danças surgidas no Norte da América, das quais se 

sobressaem o fox - trot, swing e rock and roll (GARCIA; HAAS, 2006). 

 

Já a dança folclórica, é uma dança que exprime a cultura e os costumes de 

determinado povo, que é transmitida por gerações e expressam sentimento de nacionalismo. 

Caracterizada pela união, essa dança aprimora os momentos de lazer e convívio social, além 

de ser marco de determinadas épocas ou acontecimentos importantes para um povo, como as 

danças de colheita, danças de agradecimento, etc. (OSSONA, 1988). 

A dança Jazz teve seu advento em 1902, no Sul dos Estados Unidos; com influências 

da cultura africana concebeu vários estilos, sendo as danças sociais e espetaculares suas 

principais extensões. As danças sociais eram coordenadas por mulheres negras, que tinham 

por objetivo se tornarem “amantes” dos homens brancos e assim gerar filhos com eles. Nessa 
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corrente destacam-se o Hully - Gully, Swing, Twist, etc; já a dança espetacular caracterizava-

se por shows e musicais realizados pelos negros, tendo como precursores Idany Hoem e 

Jeromy Robbins (GARCIA; HAAS, 2006). 

Quanto a dança sapateada, essa deriva da dança holandesa clog, que tinha por 

característica principal a batida de tamancos no solo embaladas por um ritmo musical. No 

século XIX surge duas técnicas dentro dessa dança: buck-and-wing, com ritmo rápido e 

sapatos de madeira. E soft-shoe, dançada de maneira mais relaxada e com sapatos de sola 

macia. Mais tarde, em 1925 as duas técnicas foram unidas e introduziram nos sapatos as 

tradicionais chapas de metal, a fim de fazer com que o som produzido pelos sapatos a tocar o 

solo mais audível. Em 1940 a dança ganha uma elaboração técnica inspirada no balé clássico 

e na dança moderna. O sapateado ganhou notoriedade mundial após ser muito disseminado 

pelos grandes shows da Broadway e pelos filmes, sofrendo também nessa época grande 

influência do Jazz (GARCIA; HAAS, 2006). 

Todos os tipos de dança citados anteriormente, podem ser vivenciadas pelas pessoas 

idosas. No entanto, a dança sênior, segundo Cassiano et al. (2009), é uma prática de caráter 

grupal que busca a melhora da autoimagem e consequentemente da autoestima. Criada na 

Alemanha em 1974, por Ilse Tutt, sendo instituída em 1977 a Federação Nacional de Dança 

Sênior. No Brasil é inserida por Christel Weber em 1978, sendo em 1982 empregada no 

Ancianato Bethesda resultando no surgimento da Associação de Dança Sênior em 

Pirabeiraba- SC no ano de 1993. 

A Dança Sênior manuseia o corpo por meio de coreografias desenvolvidas com base 

em músicas instrumentais e movimentos empregando o ritmo. Sendo as coreografias 

desenvolvidas de maneira padronizadas, pelos indivíduos que serão líderes de novos grupos. 

 Sendo uma ação direcionada ao público idoso que envolve o exercício físico e a música; em 

que são realizados movimentos longos, ágeis e vagarosos, coordenados, paralelos etc., sendo 

todos os movimentos seguidos aos movimentos realizados pelo professor à frente do grupo. 

Conta com repertório variado em relação aos ritmos, assim possibilitando em variedades de 

coreografias e movimentos, possibilitando a adaptação do idoso aos grupos de dança sênior 

com suas necessidades de ordem físicas, emocional e psicológica. Portanto, auxiliando o 

idoso na autoimagem que faz de si (CASSIANO et al., 2009). 

A dança enquanto atividade física é aderida pelos idosos com maior facilidade, pois 

fortalece vínculos de amizade e sociabilidade entre eles. A vivência da dança pelos idosos 

pode ocorrer em diversos locais como clubes, associações, centros de convivência, etc. Além 
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de estimular a criatividade e promover a saúde, a dança funciona como uma “válvula de 

escape” das situações de estresse vivenciadas no dia a dia (SILVA; MAZO, 2007).  

Ao mover o corpo em companhia de outro, estimula a harmonia dos movimentos, 

cada pessoa com sua individualidade, potencial, domínio e tempo de assimilação do 

movimento proposto distintos. O corpo habituado a estar livremente individualizado, 

vai de encontro a si mesmo e encontra o outro, trocando sentimentos e sensações, 

compartilham o movimento e formam um em comum, experimentam as facilidades 

e dificuldades juntas (FONSECA; VECCHI; GAMA, 2012, apud OLIVEIRA, 

2016). 

 

Segundo Silva e Mazo (2007), os idosos quando buscam esses grupos de dança não 

objetivam que a atividade seja de alto rendimento, mas sim uma vivência leve e agradável, 

com movimentos básicos que lhes proporcionem sentimentos de bem-estar e felicidade. Os 

autores salientam ainda que, as vivências não devem ser monótonas, mas sim trazer pequenos 

desafios a fim de tirar o idoso de sua zona de conforto e não resultar em desistência da prática 

por parte deles. 

Amaral et al. (2014), apontam que projetos de dança envolvendo idosos proporcionam 

expressivas melhoras na capacidade funcional, sobretudo na variável do equilíbrio. 

Enfatizando a importância da dança como uma atividade física a ser praticada pelos idosos. 

Abrão e Pedrão (2005), salientam ainda que, a prática da dança aprimora a sensibilidade, pois 

através da música o sentido da audição é trabalhado, assim tornando possível que a expressão 

corporal exercite o corpo e a mente, proporcionando melhoras na autoestima e autoimagem.   

 

A dança, de um modo geral, é extremamente importante como meio de diálogo, de 

reflexão e de possibilidades de revisão de conceitos, pois o respeito a si próprio e ao 

outro está presente em sua prática, que traz aprendizados que podem levar a 

transformações, reafirmações, concepções e princípios, na busca de uma construção 

mais significativa de nosso código de valores (ABRÃO e PEDRÃO, 2005). 

 

Segundo Chiarion (2007; Salvador, 2004, apud Pinto, 2008), a dança enquanto 

atividade física promove benefícios na elasticidade muscular, no sistema circulatório e nas 

articulações. Além disso, observa-se diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares, de 

locomoção, de propensão ao sedentarismo, diminuindo também significativamente níveis de 

depressão e ansiedade. 

De acordo com Cipriani et al. (2010), em estudo de caráter experimental com 

intervenção de dez meses, apontam que idosos participantes de programas de atividade física 

têm seu Índice de Aptidão Física Geral melhorados consideravelmente, em relação aos que 
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não praticam nenhuma atividade física.  O estudo aponta ainda melhoras expressivas na 

agilidade, coordenação e equilíbrio.  

Souza e Vespasiano (2015), concluem que programas de atividade física vinculados à 

dança com idosos mostraram diversos benefícios à saúde geral. Os benefícios relativos à 

saúde são: melhorias na resistência cardiovascular, diminuição da massa corporal, diminuição 

nos índices de depressão e proteção das articulações. Dos benefícios sociais citados, 

destacam-se a socialização e aumento da autoestima. 

Em revisão bibliográfica, Argento (2010) aponta que a prática regular de atividade 

física favorece a independência do idoso para as atividades da vida diária, o que influencia 

positivamente em sua qualidade de vida; a pesquisa aponta ainda que a atividade física no 

idoso proporcione elevação da força e resistência muscular, diminuindo o índice de quedas e 

aumentando o bem-estar geral e a saúde física. O autor enfatiza que a inatividade física pode 

levar a consequências na saúde, redução da capacidade funcional, o que pode elevar seu grau 

de dependência familiar e a incapacidade da realização de atividades da vida diária.  

Dessa forma, com o crescimento da população idosa e das doenças crônico-

degenerativas, diversas são as pesquisas realizadas na área de saúde do idoso que buscam o 

aumento da expectativa e da qualidade de vida. Neste contexto, a dança é um importante 

colaborador de processos terapêuticos para diversas doenças crônicas, pois proporciona 

condicionamento físico, benefícios psicológicos, sendo ainda assessora da saúde mental, 

emocional e estado físico do idoso. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade 

de vida de pessoas idosas com 60 anos ou mais praticantes de dança comparados a um grupo 

de idosos não praticantes da modalidade. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo transversal de natureza quantitativa, que se caracteriza por 

amostras usualmente grandes que representam fatos reais da população pesquisada. A 

pesquisa quantitativa preza pela objetividade e reputa que a originalidade dos dados somente 

poderá ser assimilada através da verificação de dados brutos, levantados mediante 

instrumentos de coleta de dados padronizados e neutros (FONSECA, 2002, apud SILVEIRA; 

CÓRDOVA, 2009). 

Participaram voluntariamente 119 homens e mulheres idosas. Sendo idosos praticantes 

de Dança (GD, n=50) e grupo controle (GC, n=69). Os idosos do grupo dança foram 

recrutados em grupos de dança coletiva voltados para a terceira idade nas cidades de Vitória, 

Cariacica e Serra (ES), sendo expressamente proibida a abordagem dos idosos fora desses 

espaços. Já o grupo controle foi recrutado em outros locais como igrejas, entre 

parentes/amigos/familiares e na universidade. 

 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

A pesquisa contou com dois grupos de idosos, a saber: Idosos participantes de grupos 

de dança coletiva assiduamente, há mais de 3 meses, que deveriam ter a partir de 60 anos de 

idade, estarem ativos e não institucionalizados. Idosos que não participavam de grupos de 

dança coletiva e não institucionalizados, que fizeram parte do grupo controle.  

 

3.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Pessoas com menos de 60 anos de idade e idosos institucionalizados. 

 

3.4 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

A pesquisa foi ministrada com abordagem junto aos participantes e os responsáveis 

pelo local da prática de atividade física (anuência), após o primeiro contato com o grupo e os 

participantes, houve explicação do instrumento de coleta de dados e recolhimento das 
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assinaturas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Posteriormente, ocorreu 

entrevista com os idosos, utilizando o instrumento de coleta de dados. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Todos os procedimentos experimentais propostos por este estudo foram submetidos e 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFES (parecer consubstanciado número 

2.182.182/2017). 

O estudo se deu mediante instrumento de pesquisa composto por onze questionários. 

Nesse estudo foram utilizados somente questionários: referente às informações pessoais, 

sociodemográficas e de saúde dos participantes. O SF-36, trata-se de um instrumento de 

pesquisa que busca informações sobre a qualidade de vida do idoso.  

O Medical Outcomes Study 36- item Short- Form Health Survey (SF- 36), é um 

questionário multidimensional fundamentado através da revisão de diversos instrumentos de 

coleta composto por 11 perguntas e 36 itens, contendo 8 componentes, sendo eles: capacidade 

funcional; aspectos físicos; aspectos emocionais; dor; estado geral de saúde; vitalidade; 

aspectos sociais e saúde mental. Além desses itens, o questionário conta ainda com uma 

avaliação referente à percepção do estado de saúde, comparando o estado de saúde na 

atualidade e de doze meses atrás, a fim de avaliar os aspectos relativos à saúde (CICONELLI, 

1997). 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para análise dos dados, inicialmente foi construído um banco de dados no Microsoft 

Excel. As análises estatísticas foram realizadas no pacote estatístico SPSS 20 (Statistical 

Package for the Social Sciences - SPSS), adotando-se a significância de p<0,05. Foi realizada 

análise de estatística descritiva (média e desvio padrão). O teste de Shapiro-Wilk foi usado 

para testar a normalidade dos dados. Para comparar os valores de duas variáveis 

independentes, foi utilizado o teste U de Mann-Whitney para distribuição não normal. Na 

estatística inferencial foi utilizado o teste de Qui-quadrado. O teste de Qui-quadrado foi 

utilizado para verificar a distribuição das variáveis sociodemográficas e saúde entre os grupos 

que dançam e controle. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste estudo foram analisados os dados de 119 idosos, referentes a 50 idosos no grupo 

dança e 69 no grupo controle (Tabela 1). Os idosos apresentavam amplitude de idade de 60 a 

94 anos, com massa corporal (kg) mínima de 39 e máxima de 98,7 kg, e estatura (m) com 

amplitude de 1,40 a 1,83 metros. Quanto ao índice de massa corporal (IMC) que se trata do 

peso (kg) dividido pela altura x altura (kg/m2), a amostra apresentou amplitude de 18,81 a 

42,22. 

 

Tabela 1 - Distribuição das variáveis descritivas. 

 

Total (n=119) Dança (n=50) 
Controle 

(n=69) Estatística p 

 

Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Idade (anos) 69,84 ± 7,68 72,32 ± 7,69 68,04 ± 7,20 U= 1127,5 0,001 

Massa 

corporal (kg) 
66,34 ± 11,86 66,69 ± 10,88 66,09 ± 12,60 

 

U= 1657,5 0,716 

Estatura (m) 1,58 ± 0,09 1,57 ± 0,08 1,59 ± 0,09 U= 1536,5 0,309 

IMC (kg/m2) 26,48 ± 4,50 27,04 ± 4,29 26,09 ± 4,64 U= 1476,5 0,181 

 

A seguir serão apresentadas as variáveis: estado civil, ocupação e consumo de 

medicamentos e doenças (Tabela 2). De acordo com a análise sociodemográfica e de saúde 

entre os grupos, verificou-se que no domínio estado civil não houve diferença significativa 

entre os grupos dança e controle (p<0,05). Vale destacar que a maioria dos idosos que 

praticavam dança/controle eram casados. Enquanto que para os domínios ocupação, 

medicamentos contínuos, medicamentos por conta própria e insuficiência cardíaca, os 

resultados encontrados mediante análise mostraram diferenças estatísticas significativas 

(p>0,05). 

No domínio ocupação apresentado na tabela 2, observa-se que a maior parte dos 

aposentados e pensionistas pertencem ao grupo dança, o que reforça a ideia apresentada nos 

estudos de Garcia et al. (2009), que apontam que a dança realizada como atividade física 

colabora com a saída do estado de isolamento ao qual o idoso em sua maioria, enfrenta após o 

processo de aposentadoria. O ingresso dos idosos em grupos de dança muito contribui para 

sua independência social, pois auxilia na motivação e melhoria da autoestima durante esse 

período em que ocorre a diminuição de atividades praticadas em seu cotidiano, principalmente 

no que se refere às atividades laborais. 
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Tabela 2 - Distribuição das variáveis de características sociodemográficas e de saúde. 

 Variáveis 
Dança Controle Total Valor do teste 

χ2 (n=50) (n=69) (n=119) 

Estado civil 
    

Solteiro 4,0% (2) 5,8% (4) 5,0% (6) 

0,078 

Casado/vivendo com    

parceiro 
44,0% (22) 65,2% (45) 56,3% (67) 

Viúvo 38,0% (19) 18,8% (13) 26,9% (32) 

Divorciado/separado 14,0% (7) 10,1% (7) 11,8% (14) 

Ocupação     

Aposentado, mas 

trabalha 
0,0% (0) 15,9% (11) 9,2% (11) 

0,008 
Só aposentado 82,0% (41) 56,5% (39) 67,2% (80) 

Só dona de casa 8,0% (4) 15,9% (11) 12,6% (15) 

Pensionista 6,0% (3) 2,9% (2) 4,2% (5) 

Trabalho remunerado 4,0% (2) 8,7% (6) 6,7% (8) 

Medicamentos contínuos     

Sim 100,0% (50) 81,2% (56) 89,1% (106) 
0,001 

Não 0,0% (0) 18,8% (13) 10,9% (109) 

Medicamentos por conta 

própria 
    

Nunca 76,0% (38) 49,3% (34) 60,5% (72) 

0,020 

Raramente 10,0% (5) 29,0% (20) 21,0% (25) 

Frequentemente 8,0% (4) 15,9% (11) 12,6% (15) 

Sempre/    

Não sabe informar 6,0% (3) 5,8% (4) 5,9% (7) 

Insuficiência cardíaca     

Sim 6,0% (3) 0,0% (0) 2,5% (3) 
0,039 

Não 94,0% (47) 100,0% (69) 97,5% (116) 

 

No domínio medicamentos contínuos, observa-se que 100% dos idosos entrevistados 

que praticam dança fazem uso de medicamentos continuamente. Wichman et al. (2013) em 

estudo qualitativo aponta que uma das razões pela procura pela participação em grupos de 

convivência pelos idosos é a busca por de melhores condições de saúde, salientando que para 

os idosos a saúde não é percebida somente pela ausência de doenças, mas é vista como um 

modo de avaliar suas expectativas com a velhice, considerando a saúde como boa quando ela 

se mostra o suficiente para se manter vivo. 

A maioria não fazia uso de medicamentos por conta própria; e 6,0% do grupo dança 

tinham insuficiência cardíaca e sendo que 0,0% do grupo controle não apresentavam a 

doença. O Colégio Americano de Medicina do Esporte (2003, apud MELLO 2008) aponta 

ainda que a prática regular de exercícios físicos promove melhora no funcionamento 
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metabólico e cardiovascular. Além de benefícios psicossociais, o exercício físico na terceira 

idade traz benefícios ao sistema cardiovascular como diminuição da pressão arterial, 

diminuição nos níveis de triglicerídeos, aumento do colesterol HDL, entre outras (CIVINSKI; 

MONTIBELLER; BRAZ, 2011).  

A procura por programas e grupos de dança são, por vezes indicação médica, visto que 

é comum entre os indivíduos idosos a presença de dilatação aórtica, hipertrofia e dilatação do 

ventrículo esquerdo, o que gera aumento da pressão arterial, sendo o fator mais preocupante 

nesse processo a diminuição da frequência cardíaca, que ocorre inclusive em indivíduos 

treinados como atletas de elite, como aponta Frontera (2001). 

Benedetti et al. (2003) apontam ainda que, a prática de atividade física auxilia na 

prevenção de doenças cardíacas, aumentando os níveis de colesterol bom (HDL) e diminuindo 

o colesterol ruim (LDL), além disso, a melhora do funcionamento do sistema imunológico se 

reflete também no sistema cardiovascular. 

A seguir serão apresentados os resultados referentes aos domínios da qualidade de 

vida dos idosos dos grupos dança e controle.  

 

Tabela 3 - Qualidade de Vida (avaliada pelo SF-36) do Grupo Dança e Controle. 

 

Total (n=119) Dança (n=50) Controle (n=69) 
Estatística p 

 

Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Capacidade Funcional 67,7±27,6 63,4±27,6 70,8±27,3 U= 1445,0 0,130 

Aspectos Físicos 69,5±42,0 66,5±43,9 71,7±40,7 U= 1645,5 0,623 

Dor 65,7±23,7 64,0±24,9 66,9±23,0 U= 1672,5 0,775 

Estado Geral de Saúde 80,1±17,2 82,2±15,0 78,7±18,6 U= 1553,5 0,352 

Vitalidade 71,6±19,2 73,1±17,7 70,6±20,3 U=1635,0 0,627 

Aspectos Sociais 88,7±21,2 88,0±20,2 89,1±22,1 U= 1623,0 0,499 

Aspectos Emocionais 81,0±37,2 79,3±39,2 82,1±36,0 U= 1697,5 0,842 

Saúde Mental 79,1±16,8 78,8±16,4 79,3±17,2 U= 1630,0 0,607 

 

Mediante análise da tabela 3, que se trata dos domínios pertencentes à qualidade de 

vida, nota-se ausência de diferenças significativas entre os grupos dança e controle (p<0,05). 

Podendo haver algumas questões que justificam tal resultado: o tipo de atividade física 

praticada pelos grupos se diferencia nos quesitos frequência semanal, intensidade e programas 

de dança não padronizados, além disso, supõe-se que o fato dos grupos de dança não terem 

sido analisados de forma isolada dentre as modalidades utilizadas na pesquisa não se tem um 

parâmetro para a avaliação das divergências entre os grupos dança. E, por fim, o fato do grupo 

controle não integrar somente idosos inativos, ou seja, continham também idosos ativo. 
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Em um estudo de caráter quali-quantitativo e descritivo realizado por Marbá et al. 

(2016), ressaltam que a dança enquanto atividade física promove melhorias e benefícios à 

saúde, proporcionando bem-estar, melhora no condicionamento físico, na inclusão social, 

além de trazer benefícios para a qualidade de vida. No presente estudo, vimos os impactos da 

atividade física na qualidade de vida de idosos, apesar de não termos observados diferenças 

entre os grupos analisados. 

Em pesquisa realizada por Oliveira et al. (2009), na avaliação de qualidade de vida, 

em idosos praticantes de dança sênior, através do SF-36, constatou-se aprimoramento da 

depressão e ansiedade, apresentando também resultados significativos para diminuição de 

limitações físicas, favorecendo o bem-estar geral e aumento da qualidade de vida. 

A qualidade de vida (e sua percepção) é um conceito amplo e complexo (envolve 

moradia, transporte, segurança, assistência médica, condições de trabalho, remuneração, 

educação, lazer, cultura e meio ambiente) e pode ser afetada (de forma direta e/ou indireta) 

pela genética, pelo estilo de vida e por aspectos socioculturais e ambientais (NAHAS, 2013). 

Assim, a afirmação de que a atividade física é suficiente para melhoria da qualidade de vida 

em sua totalidade deve ser utilizada com cautela e cuidado. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Ao final do estudo foi possível concluir que idosos que praticam dança em programas 

de atividade física orientadas não apresentaram melhor qualidade de vida em relação aos 

idosos que não praticam dança (inativos) e ativos (praticantes de outras modalisdades). 

Embora a qualidade de vida não apresente diferenças significativas em relação ao grupo 

controle, é preciso salientar que estudos já citados apontam que há benefícios psicossociais 

em relação aos idosos praticantes de programas de dança quando comparado a idosos inativos 

fisicamente. Provavelmente, o que impactou nossos achados foi o fato do grupo controle ser 

composto por pessoas fisicamente ativas, praticantes de corrida. 
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ANEXOS 

 

 

Centro de Educação Física e Desportos/Programa de Pós-Graduação em Educação Física 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

O senhor (a) está sendo convidado (a) a tomar parte de um estudo de pesquisa científica 

realizado por profissionais da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) intitulado 

“Avaliação do estado de saúde e nível de qualidade de vida entre idosos pouco ativos e 

praticantes de diferentes modalidades de atividade física”. Este termo de consentimento 

contém informações essenciais sobre o estudo e sobre os seus direitos, de modo a facilitar 

suas decisões. Sua concordância e assinatura indicarão que você leu e entendeu o conteúdo 

deste termo, que suas dúvidas foram respondidas e que você concorda voluntariamente em 

participar do estudo.  

Justificativa: O envelhecimento é um processo multifatorial e normal e que impacta e causa 

perdas para os diferentes sistemas biológicos do organismo. Isto pode diminuir o estado de 

saúde e a qualidade de vida. Por outro lado, a prática de atividade física pode auxiliar 

positivamente na diminuição das perdas associadas ao envelhecimento.  

Objetivo: Avaliar o nível de atividade física, o nível de qualidade de vida, o estado de humor, 

o perfil socioeconômico, o nível de religiosidade e as preferências de aprendizagem de idosos 

pouco ativos e praticantes de diferentes modalidades de atividade física. Para tanto, você 

responderá a uma bateria de questionários que durará aproximadamente de 30 a 50 minutos.  

Riscos: Como se trata de um estudo sem qualquer intervenção clínica, os possíveis 

desconfortos e riscos associados com a participação são baixos, porém não nulos. Dentre os 

riscos associados podemos citar a possibilidade de danos de ordem física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural e/ou espiritual. Para minimizar estas situações o participante terá 

suporte e apoio da equipe de pesquisadores e a qualquer momento poderá interromper a 

participação sem qualquer prejuízo. É preciso destacar que não haverá divulgação de dados 

pessoais e nomes e as informações pessoais fornecidas serão mantidas no mais absoluto 

sigilo.  
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Benefícios: Caso apresente alterações importantes no seu estado e saúde e qualidade de vida, 

receberá instrução sobre como proceder. Além disso, os resultados alcançados podem ter 

aplicação em programas de saúde pública e qualidade de vida que considerem a prática de 

atividade física. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos resultados e aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

pesquisador responsável e coordenador da pesquisa é o Prof. Dr. Rodrigo Luiz Vancini, que 

pode ser encontrado no seguinte endereço e contato: Avenida Fernando Ferrari, 514. 

Goiabeiras. Centro de Educação Física e Desportos - Departamento de Desportos/UFES; 

Telefone: (27)4009-7678; e através do correio eletrônico - rodrigoluizvancini@gmail.com. É 

garantida a liberdade de interromper a participação no estudo a qualquer momento, sem que 

isto cause qualquer ônus a você. As informações obtidas neste estudo serão confidenciais e 

serão analisadas e divulgadas em conjunto, não sendo divulgada a identificação de qualquer 

participante. A divulgação dos resultados acontecerá em eventos científicos e por meio de 

artigos. Não haverá despesas pessoais para o participante e qualquer despesa adicional será 

ressarcida pelo pesquisador por meio do orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo 

(nexo causal comprovado), o participante terá direito legal e garantido de indenização. Todos 

os procedimentos experimentais propostos por este estudo foram submetidos e aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFES (projeto no 2.182.182/2017). Em caso de denuncias 

e/ou (inter-) ocorrência de qualquer natureza, você poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da UFES pelo telefone (27) 3145-9820 ou e-mail 

cep.goiabeiras@gmail.com, pessoalmente ou pelo correio ou no seguinte endereço: Av. 

Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário, sala 07 do Prédio Administrativo do CCHN, 

Goiabeiras, Vitória - ES, CEP 29.090-075.  

Nome e Assinatura do pesquisador: 

__________________________________________________________________________ 

CONSENTIMENTO DA PESSOA COMO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Eu, _____________________________________, abaixo assino concordando em participar 

do estudo “Avaliação do estado de saúde e nível de qualidade de vida entre idosos pouco 

ativos e praticantes de diferentes modalidades de atividade física”, como participante. Fui 

devidamente informado e esclarecido sobre os procedimentos nela envolvidos, assim como os 



30 
 

 
 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

Local e data:_____________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do participante:  

________________________________________________________________________ 

 

 

Centro de Educação Física e Desportos/Programa de Pós-Graduação em Educação Física 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

O senhor (a) está sendo convidado (a) a tomar parte de um estudo de pesquisa científica 

realizado por profissionais da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) intitulado 

“Avaliação do estado de saúde e nível de qualidade de vida entre idosos pouco ativos e 

praticantes de diferentes modalidades de atividade física”. Este termo de consentimento 

contém informações essenciais sobre o estudo e sobre os seus direitos, de modo a facilitar 

suas decisões. Sua concordância e assinatura indicarão que você leu e entendeu o conteúdo 

deste termo, que suas dúvidas foram respondidas e que você concorda voluntariamente em 

participar do estudo.  

Justificativa: O envelhecimento é um processo multifatorial e normal e que impacta e causa 

perdas para os diferentes sistemas biológicos do organismo. Isto pode diminuir o estado de 

saúde e a qualidade de vida. Por outro lado, a prática de atividade física pode auxiliar 

positivamente na diminuição das perdas associadas ao envelhecimento.  

Objetivo: Avaliar o nível de atividade física, o nível de qualidade de vida, o estado de humor, 

o perfil socioeconômico, o nível de religiosidade e as preferências de aprendizagem de idosos 

pouco ativos e praticantes de diferentes modalidades de atividade física. Para tanto, você 

responderá a uma bateria de questionários que durará aproximadamente de 30 a 50 minutos.  

Riscos: Como se trata de um estudo sem qualquer intervenção clínica, os possíveis 

desconfortos e riscos associados com a participação são baixos, porém não nulos. Dentre os 

riscos associados podemos citar a possibilidade de danos de ordem física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural e/ou espiritual. Para minimizar estas situações o participante terá 

suporte e apoio da equipe de pesquisadores e a qualquer momento poderá interromper a 

participação sem qualquer prejuízo. É preciso destacar que não haverá divulgação de dados 
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pessoais e nomes e as informações pessoais fornecidas serão mantidas no mais absoluto 

sigilo.  

Benefícios: Caso apresente alterações importantes no seu estado e saúde e qualidade de vida, 

receberá instrução sobre como proceder. Além disso, os resultados alcançados podem ter 

aplicação em programas de saúde pública e qualidade de vida que considerem a prática de 

atividade física. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos resultados e aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

pesquisador responsável e coordenador da pesquisa é o Prof. Dr. Rodrigo Luiz Vancini, que 

pode ser encontrado no seguinte endereço e contato: Avenida Fernando Ferrari, 514. 

Goiabeiras. Centro de Educação Física e Desportos - Departamento de Desportos/UFES; 

Telefone: (27)4009-7678; e através do correio eletrônico - rodrigoluizvancini@gmail.com. É 

garantida a liberdade de interromper a participação no estudo a qualquer momento, sem que 

isto cause qualquer ônus a você. As informações obtidas neste estudo serão confidenciais e 

serão analisadas e divulgadas em conjunto, não sendo divulgada a identificação de qualquer 

participante. A divulgação dos resultados acontecerá em eventos científicos e por meio de 

artigos. Não haverá despesas pessoais para o participante e qualquer despesa adicional será 

ressarcida pelo pesquisador por meio do orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo 

(nexo causal comprovado), o participante terá direito legal e garantido de indenização. Todos 

os procedimentos experimentais propostos por este estudo foram submetidos e aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFES (projeto no 2.182.182/2017). Em caso de denuncias 

e/ou (inter-) ocorrência de qualquer natureza, você poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da UFES pelo telefone (27) 3145-9820 ou e-mail 

cep.goiabeiras@gmail.com, pessoalmente ou pelo correio ou no seguinte endereço: Av. 

Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário, sala 07 do Prédio Administrativo do CCHN, 

Goiabeiras, Vitória - ES, CEP 29.090-075.  

Nome e Assinatura do pesquisador: 

__________________________________________________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DA PESSOA COMO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Eu, _____________________________________, abaixo assino concordando em participar 

do estudo “Avaliação do estado de saúde e nível de qualidade de vida entre idosos pouco 

ativos e praticantes de diferentes modalidades de atividade física”, como participante. Fui 
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devidamente informado e esclarecido sobre os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

Local e data:_____________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do participante: 

________________________________________________________________________ 

Avaliação do estado de saúde e nível de qualidade de vida entre idosos pouco ativos e 

praticantes de diferentes modalidades de atividade física 

 

Estamos realizando uma pesquisa sobre os efeitos do envelhecimento e sua interação com os 

níveis de prática de atividade física. Pedimos sua ajuda respondendo este questionário de 

forma séria e honesta. Caso você esteja inseguro em dar uma resposta, por favor, forneça a 

resposta mais fidedigna possível. Fique à vontade em dizer não caso não queira participar. O 

tempo de resposta do questionário é de 15 a 25 minutos. Os dados fornecidos são 

confidenciais e serão analisados de forma coletiva. Esteja tranquilo. 

 

Data do preenchimento do questionário: ___/___/201__               

ID: ___________ 

 

Local:______________________________________________________________________ 

 

I - INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: 

                              

Endereço Completo (Rua, Número, Complemento, Bairro): 

                              

                              

                              

Telefones (fixo e celular): 

                    

 

Data de nascimento ___/___/______ Idade em anos: _____Sexo: 0[  ] masculino 1[  ] feminino 

Peso: _____ (kg); Estatura: _____ (m). 
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Cidade: _____________ UF: ___________. 

Município de residência: [ ] Vitória [ ] Vila Velha [ ] Serra [ ] Cariacica [ ] 

Outro___________. 

Profissão: _____________________________________________. 

 

II - INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

1. Estado Civil:  

0[   ] Solteiro  1[   ] Casado/vivendo com parceiro   2[   ] Viúvo(a)   3[   ] Divorciado/separado 

 

2.Até que série o(a) Sr(a) estudou na escola. Gostaria que falasse a última série com 

aprovação.  

0[ ]  

Analfabeto 

1[ ] 

Primário 

Incompleto 

2[ ] Primário   

completo/ 

Ginasial 

Incompleto 

3[   ] Ginasial 

completo/ 

Colegial 

incompleto 

4[   ] Colegial 

completo/ 

Superior 

incompleto 

5[  ] Superior 

completo 

3. Por quantos anos você estudou?_______ 

 

4. Qual é a sua ocupação atual? 

0[   ] Aposentado, mas trabalha        1[   ] Só aposentado     2[   ] Só dona de casa    3[   ] 

Pensionista      4[   ] Trabalho remunerado 

 

5. Qual é a sua fonte de renda atual? 

0[   ] Trabalho        1[   ] previdência /aposentadoria       2[   ] bolsa família       3[   ] não possui 

renda    4[   ] outros ___________ 

 

6. Atualmente o(a) Sr(a) vive com quem? 

0[   ] Mora só      1[   ] Só o cônjuge      2[   ]+ filhos          3[   ] + netos     4[   ] 

outros______________ 

 

7. Quantas pessoas vivem com o(a) Sr(a) na mesma residência?  _______número de 

pessoas [contando com o(a) Sr(a)]. 
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As próximas questões têm por finalidade a classificação econômica. Todos os itens de 

eletroeletrônicos que citados devem estar funcionando, incluindo os que estão guardados. 

Caso não estejam funcionando, considere apenas se tiver intenção de consertar ou repor nos 

próximos seis meses. 

 

8. Por favor, informe se em sua casa/apartamento existem e estão funcionando os 

seguintes itens e a quantidade que possui? 

 

ITENS POSSUÍDOS QUANTIDADE 

0 1 2 3 4 ou + 

8.1 Banheiros (considerar todos os banheiros 

e lavabos com vaso sanitário, incluindo os de 

empregada, localizados fora de casa e os da(s) 

suíte(s)) 

0[   ] 3[   ] 7[   ] 10[  ] 14[   ] 

8.2 Empregados Domésticos (considerar 

aqueles que trabalham pelo menos cinco dias 

por semana) 

0[   ] 3[   ] 7[   ] 10[  ] 2[   ] 

8.3 Automóveis (considere apenas 

automóveis de passeio exclusivamente para 

uso particular) 

0[   ] 3[   ] 5[   ] 8[   ] 11[   ] 

8.4.Microcomputador (considerar os 

computadores de mesa, laptops, notebooks e 

netbooks; desconsidere tablets, palms ou 

smartphones) 

0[   ] 3[   ] 6[   ] 8[   ] 11[   ] 

8.5Lava Louça 0[   ] 3[   ] 6[   ] 6[   ] 6[   ] 

8.6 Geladeira 0[   ] 2[   ] 3[   ] 5[   ] 5[   ] 

8.7 Freezer(aparelho independente ou parte 

da geladeira duplex) 

0[   ] 2[   ] 4[   ] 6[   ] 6[   ] 

8.8 Lava Roupa (tanquinho não deve ser 

considerado) 

0[   ] 2[   ] 4[   ] 6[   ] 6[   ] 



35 
 

 
 

8.9DVD (considere o acessório doméstico 

capaz de reproduzir mídias no formato DVD 

ou outros formatos mais modernos, incluindo 

videogames, computadores, 

notebooks; desconsidere o DVD de 

automóvel) 

0[   ] 1[   ] 3[   ] 4[   ] 6[   ] 

8.10Microondas 0[   ] 2[   ] 4[   ] 4[   ] 4[   ] 

8.12Motocicleta(não considerar motocicletas 

usadas exclusivamente para atividades 

profissionais) 

0[   ] 1[   ] 3[   ] 3[   ] 3[   ] 

8.13 Secadora De Roupa (considere aqui 

também lava roupa com a função de secar) 

0[   ] 2[   ] 2[   ] 2[   ] 2[   ] 

 

9. Qual o grau de instrução do chefe da família / da pessoa que mantém financeiramente 

a casa? 

0[  ] Analfabeto / Primário incompleto/Analfabeto/Fundamental 1 Incompleto 

1[  ] Primário completo / Ginasial incompleto / Fundamental 1 Completo / 

Fundamental 2 Incompleto 

2[  ] Ginasial completo / Colegial incompleto / Fundamental 2 Completo / Médio 

Incompleto 

3[  ] Colegial completo / Superior incompleto / Médio Completo / Superior Incompleto 

5[  ]  Superior completo 

 

10. Serviços públicos 

10.1 Água encanada (Rede geral de distribuição pública)  0[  ] Não  4[  ] Sim 

10.2 Rua asfaltada/pavimentada (paralelepípedo)  0[  ] Não  2[  ] Sim 

Pontuação da classificação econômica – soma das perguntas 08, 09 e 10:[    ] 

11. Qual a renda mensal da família?  

Valor: __________reais      ou _______salários mínimos. 

 

III – FATORES RELACIONADOS À SAÚDE 

As próximas questões referem-se a aspectos relativos aos cuidados de saúde: 
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12.Com relação ao serviço de saúde que utiliza e/ou possui? 

0[   ] Possuo convênio médico e sou atendido em serviços particulares de saúde.  

1[   ] Sou atendido em serviços públicos de saúde. 

2[   ] Não utilizo e/ou sou atendido por qualquer espécie de serviço de saúde. 

13. Faz uso de medicamentos de uso contínuo? 0[   ] sim 1[   ] não.  

 

14. Faz uso de medicamentos por conta própria? 

0[   ] nunca 1[   ] raramente 2[   ] às vezes 3[   ] frequentemente 4[   ] sempre 5[   ] não sabe 

informar. 

 

15. Com que frequência faz utilização de medicamentos?  

0[   ] nunca 1[   ] raramente 2[   ] às vezes 3[   ] frequentemente 4[   ] sempre 5[   ] não sabe 

informar. 

 

16. Qual é a quantidade de medicamentos ingeridos diariamente por você? 

0[0]   1[1]    2[2]   3[3]   4[4]   5[5]   6[6]   7[7]   8[8]   9[9]   10[10]   11[   ]mais de 10 

 

17. Você apresenta (sente) efeitos colaterais das medicações utilizadas no organismo? 

 

[  ] Obesidade [   ] Arritmia [   ] Enfisema 

pulmonar 

[  ] Bronquite [   ]  [  ]Hiperplasia 

prostática 

[ ] Osteoartrite [ ] Diabetes 

mellitus 

[   ] insuficiência       

cardíaca 

congestiva 

[   ] Epilepsia [  ]  

Hipercolesterolemia  

[   ] Depressão [  ] Parkinson [   ] DPOC [   ] Artrose [   ] Gastrite 

[ ] Artrite 

reumatoide 

[ ] Alzheimer [   ] Osteoporose [   ] Anemia [   ] Labirintite 

[   ] 

Hipertensão 

arterial  

[   ] Câncer [   ] Asma [   ] 

Cardiopatia 

[   ] Insônia 

[   ] 

Fibromialgia 

[   ] Angina [ ] Derrame 

(AVC) 

[   ] Infarto [   ] Lombalgia 

[   ] Doença 

Cardíaca 

[   ] Doença 

respiratória 

[   ] Doenças 

vestibulares 

[   ] 

Hipotensão 

postural 

[   ] Aneurisma 

[ ] Dor na 

coluna 

[ ] Dor 

crônica 

[   ] Constipação [   ] 

Angina/Dor 

no peito 

[   ] Usa marca-passo 

cardíaco 



37 
 

 
 

 

 

18. Você já realizou algum procedimento cirúrgico? 

0[   ] Sim 1[   ] Não. Se sim, quantos? 0[0]   1[1]    2[2]   3[3]   4[4]   5[5]   6[6]   7[7]   8[8]   9[9]   

10[10]   11[   ]mais de 10 

19. Apresenta ou apresentou algum desses problemas abaixo?0[   ] Sim 1[   ] Não.            

Escolher mais de uma se for o caso. 

Se outros, 

quais?:_____________________________________________________________________. 

 

20. Possui alguma destas dificuldades? 

20.1 Visual: 0[   ] nunca 1[   ] raramente 2[   ] às vezes 3[   ] frequentemente 4[   ] sempre 5[   ] 

não sabe informar. Caso sim, qual 

(descreva)?________________________________________________________________. 

Se sim, usa óculos/lentes de correção? 0[   ] Sim 1[   ] Não 

 

20.2 Auditiva: 0[   ] nunca 1[   ] raramente 2[   ] às vezes 3[   ] frequentemente 4[   ] sempre 5[   

] não sabe informar. Caso sim, qual 

(descreva)?__________________________________________________________________

_. 

Se sim, usa aparelho auditivo?  0[   ] Sim 1[   ] Não. 

 

20.3 Motora: 0[   ] nunca 1[   ] raramente 2[   ] às vezes 3[   ] frequentemente 4[   ] sempre 5[   ] 

não sabe informar. Caso sim, qual 

(descreva)?__________________________________________________________________

_________________. 

Se sim, usa algum aparelho (bengala, andador e 

etc.)?_________________________________________________. 

 

20.4 Outra: 0[   ] Sim 1[   ] Não. Se sim, 

qual?______________________________________________________________. 

 

21. O(a) Sr(a) esteve hospitalizada nos últimos 12 meses? 
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0[   ] Sim 1[   ] Não. Se sim, quantas vezes? 0[0]   1[1]    2[2]   3[3]   4[4]   5[5]   6[6]   7[7]   8[8]   

9[9]   10[10]   11[   ]mais de 10 

 

INFORMAÇÕES RELACIONADAS À PRÁTICA DE ATIVIDADE E/OU 

ESPORTIVA 

 

22. Você pratica atividade física:0[   ] Sim 1[   ] Não. Se sim, responda abaixo. 

 

23. Tempo de prática (anos e meses):______________________ 

 

24. Qual (is) modalidade (s) de atividade física pratica (escolha mais de uma se for o 

caso)? 

0[  ]caminhada 1[  ]corrida 2[  ]andar de bicicleta 3[  ]musculação 4[  ]natação 5[  

]hidroginástica 6[  ]dança 7[  ]Ginástica 8[  ]Esporte. Qual (is)? 

_________________________________Outras_____________________________________

_____________________. 

 

25.Quantos dias por semana você pratica?0[0]   1[1]    2[2]   3[3]   4[4]   5[5]   6[6]   7[7]    

 

26. Quantas horas por dia você pratica?0[0]   1[1]    2[2]   3[3]   4[4]   5[5]   6[6]   7[7]   8[8]   

ou mais horas. 

 

27. Escreva também por extenso (horas: minutos):___________________. 

 

28. Recebe orientação (acompanhamento/prescrição) de Profissional/Professor de 

Educação Física (Personal training) para a prática de atividade física?0[   ] Sim 1[   ] Não 

Outros________________________________________________________________ 

 

29.Você participa de competições esportivas?0[   ] Sim 1[   ] Não.  

Se sim de qual (is) modalidade(s)?________________________________________. 

 

 

QUESTIONÁRIO DE BAECKE MODIFICADO PARA IDOSOS -QBMI 
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ATIVIDADE DA VIDA DIÁRIA 

30. Você realiza algum trabalho doméstico em sua casa? 

0[  ] Nunca (menos de uma vez por mês) 

1[  ] Às vezes (somente quando um parceiro ou ajuda não está disponível) 

2[  ] Quase sempre (às vezes com ajudante) 

3[  ] Sempre (sozinho ou junto com alguém) 

 

31. Você realiza algum trabalho doméstico pesado (lavar pisos e janelas, carregar lixo, 

etc.)? 

0[  ] Nunca (menos de uma vez por mês) 

1[  ] Às vezes (somente quando um ajudante não está disponível) 

2[  ] Quase sempre (às vezes com ajuda) 

3[  ] Sempre (sozinho ou com ajuda) 

 

32. Para quantas pessoas você faz tarefas domésticas em sua casa? (incluindo você 

mesmo, preencher 0 se você respondeu nunca nas questões 30 e 31) _____________ 

 

33. Quantos cômodos você tem que limpar, incluindo, cozinha, quarto, garagem, 

banheiro, porão (preencher 0 se respondeu nunca nas questões 30 e 31). 

0[  ] Nunca faz trabalhos domésticos          1[  ] 1-6 cômodos           2[  ] 7-9 cômodos      3[  ] 

10 ou mais cômodos 

 

34. Se limpa algum cômodo, em quantos andares? (preencher se respondeu nunca na 

questão 33). _________________________________________________________________ 

 

35. Você prepara refeições quentes para si mesmo, ou você ajuda a preparar? 

0[  ] Nunca   1[  ] Às vezes (1 ou 2 vezes por sem)    2[  ] Quase sempre (3 a 5 vezes por sem)    

3[  ] Sempre (mais de 5 vezes por sem) 

 

36. Quantos lances de escada você sobe por dia? (1 lance de escadas tem 10 degraus) 

0[  ] Eu nunca subo escadas         1[  ] 1-5              2[  ] 6-10               3[  ] Mais de 10 
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37. Se você vai para algum lugar em sua cidade, que tipo de transporte utiliza? 

0[  ] Eu nunca saio             1[  ]  Carro              2[  ] Transporte público       3[  ]Bicicleta                

4[  ] Caminhando 

 

38. Com que frequência você faz compras? 

0[  ] Nunca ou menos de uma vez por semana (algumas semanas no mês) 

1[  ] Uma vez por semana 

2[  ] Duas a 4 vezes por semana 

3[  ] Todos os dias 

 

39. Se você vai para as compras, que tipo de transporte você utiliza? 

0[  ] Eu nunca saio             1[  ]  Carro              2[  ] Transporte público       3[  ]Bicicleta                

4[  ] Caminhando 

 

ATIVIDADES ESPORTIVAS                        

Você pratica algum esporte? 0(  ) Sim  1(  ) Não  

Nome do esporte 1:____________________ 

Intensidade:____________________ 

Horas/semana:_______ 

Meses/ano:__________ 

Nome do esporte 2:____________________ 

Intensidade:____________________ 

Horas/semana:_______ 

Meses/ano:__________ 

ATIVIDADES DE LAZER      

Você pratica alguma atividade de lazer? 0(  ) Sim  1(  ) Não 

Nome da atividade 

1:____________________ 

Intensidade:____________________ 

Horas/semana:_______ 

Meses/ano:__________ 

Nome da atividade 2:____________________ 

Intensidade:____________________ 

Horas/semana:_______ 

Meses/ano:__________ 

 

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL – BAECKE  
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OCUPAÇÃO 

40. Qual a sua principal ocupação (descrever e selecionar 1, 2 ou 3 

abaixo)____________________________________________ 

0[  ] 1. Trabalho em escritório, vendas, maioria do tempo sentado, sem grande esforço físico. 

1[  ] 2. Trabalho fabril, encanador, carpinteiro, serralheiro, mecânico, trabalho com esforço 

físico moderado. 

2[  ] 3. Trabalho em construção civil, pedreiro, marceneiro, carregador, com grande esforço 

físico. 

 

41. No trabalho, o Sr.(a) senta-se: 

0[  ] 1. Nunca  1[  ] 2. Raramente  2[  ] 3. algumas vezes   3[  ] 4. frequentemente 4[  ]5.  

sempre 

 

42. No trabalho, o Sr.(a) fica em pé: 

0[  ] 1. Nunca  1[  ] 2. Raramente  2[  ] 3. algumas vezes   3[  ] 4. frequentemente 4[  ]5.  

sempre 

 

43. No trabalho, o Sr.(a) anda: 

0[  ] 1. Nunca  1[  ] 2. Raramente  2[  ] 3. algumas vezes   3[  ] 4. frequentemente 4[  ]5.  

sempre 

 

44. No trabalho, o Sr.(a) carrega objetos pesados: 

0[  ] 1. Nunca  1[  ] 2. Raramente  2[  ] 3. algumas vezes   3[  ] 4. frequentemente 4[  ]5.  

sempre 

 

45. Depois do trabalho, o Sr.(a) sente-se fisicamente cansado: 

0[  ] 1. Nunca  1[  ] 2. Raramente  2[  ] 3. algumas vezes   3[  ] 4. frequentemente 4[  ]5.  

sempre 

 

46. No trabalho, o Sr.(a) sua: 

0[  ] 1. Nunca  1[  ] 2. Raramente  2[  ] 3. algumas vezes   3[  ] 4. frequentemente 4[  ]5.  

sempre 

 



42 
 

 
 

47. Em comparação com outras pessoas do seu convívio e com a mesma idade, o Sr.(a) 

acha que seu trabalho é fisicamente: 

0[  ] 1. muito mais leve   1[  ] 2. mais leve   2[  ] 3. da mesma intensidade   3[  ] 4.  mais intenso 

4[  ] 5. muito mais intenso 

ÍNDICE OCUPACIONAL: [P40 + (6-P41) + P42+P43+P44+P45+P46+P47] / 8 

______________________________________ 

ESPORTES  

48.  O Sr.(a) pratica algum esporte:0[   ] Sim 1[   ] Não. 

48.1. Em caso de sim:  

 

INTENSIDADE TEMPO PROPORÇÃO 

Qual esporte você 

pratica mais 

frequentemente? 

______________

______ 

 

Pontos 

Quantas horas por 

semana? 

________________ 

Pontos 

Quantos 

meses por 

ano? 

__________ 

Pontos 

0[  ] bilhar, 

boliche, vela, 

outro esporte sem 

deslocamento 

ativo. 

0,76 0[  ]  < 1  0,5 0[  ] < 1 0,04 

1[  ] ciclismo, 

dança, natação, 

tênis, vôlei, 

caminhada 

1,26 1[  ] 1-2 1,5 1[  ] 1-3 0,17 

2[  ] basquete, 

boxe, futebol, 

canoagem, 

ginástica, corrida, 

Musculação 

1,76 2[  ] 2-3 2,5 2[  ] 4-6 0,42 

3[  ] 3-4 3,5 3[  ] 7-9 0,67 

4[  ] > 4 4,5 4[  ] (  ) > 9 0,92 

48.1: INTENSIDADE X TEMPO X PROPORÇÃO ( Pontos_ ) 
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49. Em comparação com outras pessoas de seu convívio e da mesma idade, o Sr.(a) acha 

que a atividade de seu lazer é: 

0[  ] 1. muito menor     1[  ]2. Menor       2[  ]3. da mesma intensidade     3[  ]4. maior  5[  ]5. 

muito maior 

 

50. Durante seu lazer o Sr.(a) sua: 

0[  ] 1. Nunca  1[  ] 2. Raramente  2[  ] 3. algumas vezes   3[  ] 4. frequentemente 4[  ]5.  

Muito  frequentemente 

 

51.  durante seu lazer, o Sr.(a) pratica esportes: 

0[  ] 1. Nunca  1[  ] 2. Raramente  2[  ] 3. algumas vezes   3[  ] 4. frequentemente 4[  ]5.  

Muito  frequentemente 

ÍNDICE DE ATIVIDADE ESPORTIVA: [ P48 + P49 + P50 + P51] / 4 _______________ 

INTENSIDADE TEMPO PROPORÇÃO 

   

   

48.2 O Sr.(a) pratica 

algum segundo esporte 

____________________

____________________

_____ 

 

Pontos 

Quantas 

horas por 

semana? 

___________

_________ Pontos 

Quantos 

meses por 

ano? 

___________

_______ Pontos 

0[  ] bilhar, boliche, vela, 

outro esporte sem 

deslocamento ativo. 

0,76 0[  ]  < 1  0,5 0[  ] < 1 0,04 

1[  ] ciclismo, dança, 

natação, tênis, vôlei, 

caminhada 

1,26 1[  ] 1-2 1,5 1[  ] 1-3 0,17 

2[  ] basquete, boxe, 

futebol, canoagem, 

ginástica, corrida, 

musculação 

1,76 2[  ] 2-3 2,5 2[  ] 4-6 0,42 

3[  ] 3-4 3,5 3[  ] 7-9 0,67 

4[  ] > 4 4,5 4[  ] (  ) > 9 0,92 

48.2: INTENSIDADE X TEMPO X PROPORÇÃO ( Pontos________ ) 

48 = 48.1 + 48.2  ( _______)   0(1) 0                1(2) 0,01 a < 4       2 (3) 4 a < 8         3(4) 8 a 

< 12      4(5) > ou = 12  
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LAZER 

52. Durante seu lazer, o Sr.(a) assiste TV: 

0[  ] 1. Nunca  1[  ] 2. Raramente  2[  ] 3. algumas vezes   3[  ] 4. frequentemente 4[  ]5.  

Muito  frequentemente 

 

53. Durante seu lazer, o Sr.(a) anda a pé: 

0[  ] 1. Nunca  1[  ] 2. Raramente  2[  ] 3. algumas vezes   3[  ] 4. frequentemente 4[  ]5.  

Muito  frequentemente 

  

54. Durante seu lazer, Sr.(a) anda de bicicleta: 

0[  ] 1. Nunca  1[  ] 2. Raramente  2[  ] 3. algumas vezes   3[  ] 4. frequentemente 4[  ]5.  

Muito  frequentemente 

 

55. Quanto minutos habitualmente o Sr.(a) anda a pé ou de bicicleta por dia, indo e 

voltando do trabalho, escola ou compras: 

0[  ]  <5min   1[  ]  5-15       2[  ] 15-30  3[  ] 30-45  4[  ] > 45 

 

 

COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO – Tempo sentado 

 

56. Quanto tempo no total, o(a) Sr(a) gasta sentado(a) durante um DIA DE SEMANA? 

Dia de Semana 

(Um dia) 

Tempo horas/min 

Manhã Tarde Noite 

 

 

 

  

 

Total de um dia de semana: _________minutos  [Pesquisador, atenção! A pergunta é 

realizada em horas, porém será inserida a resposta em minutos] 

 

57.Quanto tempo no total, o(a) Sr(a) gasta sentado(a) durante um DIA DE FINAL DE 

SEMANA? 
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Final de Semana 

(sábado ou domingo) 

Tempo horas/min 

Manhã Tarde Noite 

 

 

 

  

 

Total de um dia de final de semana: _________minutos. [Pesquisador, atenção! A pergunta é 

realizada em horas, porém será inserida a resposta em minutos] 

 

SF-36 QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

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. 

 

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

1[   ]Excelente 2[   ] Muito boa    3[   ] Boa     4[   ] Ruim        5[   ] muito ruim 

 

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

1[   ] Muito melhor agora do que há um ano        2[   ] Um pouco melhor agora que há um ano          

3[   ] Quase a mesma de um ano     4[   ] Um pouco pior agora do que há um ano        5[   ] 

Muito pior agora  do que há um ano 

 

60. 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? 

 

 

ATIVIDADES 

Circule um número em cada linha 

SIM 

Muita 

dificuldade  

SIM 

Pouca 

dificuldade 

NÃO 

Nenhuma 

dificuldade 
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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 

 

61. 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 
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62. 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 

 

63. 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?      

1[   ] De forma nenhuma 2[   ] Ligeiramente 3[   ] Moderadamente  4[   ] Bastante 5[   ] 

Extremamente 

 

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

1[   ] Nenhuma 2[   Muito Leve 3[   ] Leve  4[   ] Moderada 5[   ] Grave 6[   ] Muito Grave 

 

65. 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? 

1[   ] De forma nenhuma 2[   ] Ligeiramente 3[   ] Moderadamente  4[   ] Bastante 5[   ] 

Extremamente 

 

66. 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: (marque um X em 

cada questão) 

 

a) Quanto tempo você tem se sentido cheio de vigor, cheio de vontade, cheio de força? 

1[   ] Todo o tempo 2[   ] A maior parte do tempo 3[   ] Uma boa parte do tempo 4[   ] Alguma 

parte do tempo 5[   ] Uma pequena parte do tempo 6[   ] Nunca 
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b) Quanto tempo você tem se sentido uma pessoa muito nervosa? 

1[   ] Todo o tempo 2[   ] A maior parte do tempo 3[   ] Uma boa parte do tempo 4[   ] Alguma 

parte do tempo 5[   ] Uma pequena parte do tempo 6[   ] Nunca 

 

c) Quanto tempo você tem se sentido tão deprimido que nada pode animá-lo? 

1[   ] Todo o tempo 2[   ] A maior parte do tempo 3[   ] Uma boa parte do tempo 4[   ] Alguma 

parte do tempo 5[   ] Uma pequena parte do tempo 6[   ] Nunca 

 

d) Quanto tempo você tem se sentido calmo ou tranquilo? 

1[   ] Todo o tempo 2[   ] A maior parte do tempo 3[   ] Uma boa parte do tempo 4[   ] Alguma 

parte do tempo 5[   ] Uma pequena parte do tempo 6[   ] Nunca 

 

e) Quanto tempo você tem se sentido com muita energia? 

1[   ] Todo o tempo 2[   ] A maior parte do tempo 3[   ] Uma boa parte do tempo 4[   ] Alguma 

parte do tempo 5[   ] Uma pequena parte do tempo 6[   ] Nunca 

 

f) Quanto tempo você tem se sentido desanimado ou abatido? 

1[   ] Todo o tempo 2[   ] A maior parte do tempo 3[   ] Uma boa parte do tempo 4[   ] Alguma 

parte do tempo 5[   ] Uma pequena parte do tempo 6[   ] Nunca 

 

g) Quanto tempo você tem se sentido esgotado? 

1[   ] Todo o tempo 2[   ] A maior parte do tempo 3[   ] Uma boa parte do tempo 4[   ] Alguma 

parte do tempo 5[   ] Uma pequena parte do tempo 6[   ] Nunca 

 

h) Quanto tempo você tem se sentido  uma pessoa feliz? 

1[   ] Todo o tempo 2[   ] A maior parte do tempo 3[   ] Uma boa parte do tempo 4[   ] Alguma 

parte do tempo 5[   ] Uma pequena parte do tempo 6[   ] Nunca 

 

i) Quanto tempo você tem se sentido cansado? 

1[   ] Todo o tempo 2[   ] A maior parte do tempo 3[   ] Uma boa parte do tempo 4[   ] Alguma 

parte do tempo 5[   ] Uma pequena parte do tempo 6[   ] Nunca  
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67. 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)? 

1[   ] Todo o tempo 2[   ] A maior parte do tempo 3[   ] Alguma parte do tempo  4[   ] Uma 

pequena parte do tempo 5[   ] Nenhuma parte do tempo 

 

68. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? (marque um X 

em cada questão) 

a) Eu costumo adoecer um pouco mais facilmente que as outras pessoas. 

1[   ] Definitivamente verdadeiro 2[   ] A maioria das vezes verdadeira 3[   ] Não sei 4[   ] A 

maioria das vezes falsa 5[   ] Definitivamente falsa 

 

b) Eu sou tão saudável quanto qualquer pessoa que eu conheço. 

1[   ] Definitivamente verdadeiro 2[   ] A maioria das vezes verdadeira 3[   ] Não sei 4[   ] A 

maioria das vezes falsa 5[   ] Definitivamente falsa 

 

c) Eu acho que minha saúde vai piorar 

1[   ] Definitivamente verdadeiro 2[   ] A maioria das vezes verdadeira 3[   ] Não sei 4[   ] A 

maioria das vezes falsa 5[   ] Definitivamente falsa 

 

d) A minha saúde é excelente. 

1[   ] Definitivamente verdadeiro 2[   ] A maioria das vezes verdadeira 3[   ] Não sei 4[   ] A 

maioria das vezes falsa 5[   ] Definitivamente falsa 

(Campo para preenchimento do pesquisador -CÁLCULO DO ESCORE SF36_________) 

 

QUESTIONÁRIO DE PERFIL DO ESTADO DE HUMOR (POMS) 

Para cada adjetivo abaixo, indique o que melhor representa seus sentimentos atuais (nesse 

momento) pontuando cada um deles de acordo com a escala:  

[ 0 ] DE JEITO NENHUM;   [ 1 ]  UM POUCO;      [ 2  ] MODERADAMENTE;  [  3 ] 

BASTANTE;  [  4 ] EXTREMAMENTE. 

69. Faça a pergunta: “Eu me sinto...” antes de cada palavra e isso ajudará na sua 

compreensão. 
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1.  Cordial [   ]  24.  Vingativo [   ]  47.  Rebelde [   ]  

2.  Tenso [   ]  25.  Simpático[   ]  48.  Desamparado [   ]  

3.  Zangado [   ]  26.  Desconfortável [   ]  49.  Entediado [   ]  

4.  Cansado [   ]  27.  Inquieto [   ]  50.  Espantado [   ]  

5.  Infeliz [   ]  28.  Disperso (incapaz de se concentrar) [   ]  51.  Alerta [   ]  

6.  Lúcido [   ]  29.  Fatigado [   ]  52.  Enganado [   ]  

7.  Animado [   ]  30.  Prestativo [   ]  53.  Furioso [   ]  

8.  Confuso [   ]  31.  Aborrecido [   ]  54.  Eficiente [   ]  

9.  Arrependido por 

coisas feitas [   ]  

32.  Desencorajado [   ]  55.  Confiante [   ]  

10.  Trêmulo [   ]  33.  Ressentido (magoado) [   ]  56.  Disposto [   ]  

11.  Desatento / 

desinteressado [   ]  

34.  Nervoso [   ]  57.  Mal humorado  

[   ]  

12.  Perturbado [   ]  35.  Solitário [   ]  58.  Inútil [   ]  

13.  Atencioso [   ]  36.  Miserável (sem valor) [   ]  59.  Esquecido [   ]  

14.  Triste [   ]  37.  Atrapalhado [   ]  60.  Despreocupado 

[   ]  

15.  Ativo [   ]  38.  Alegre [   ]  61.  Apavorado [   ]  

16.  Irritado [   ]  39.  Amargurado [   ]  62.  Culpado [   ]  

17.  Queixoso [   ]  40.  Exausto [   ]  63.  Vigoroso [   ]  

18.  Deprimido [   ]  41.  Ansioso [   ]  64.  Indeciso [   ]  

19.  Energético[   ]  42.  Pronto pra brigar (não esportivamente)  

[   ]  

65.  Esgotado [   ]  

20.  Em pânico [   ]  43.  Com boa índole (caráter) [   ]  

21.  Desesperançado [   ]  44.  Melancólico (desgostoso) [   ]  

22.  Relaxado [   ]  45.  Desesperado [   ]  

23.  Indigno (sem valor) 

[   ]  

46.  Vagaroso (vacilante) [   ]  

 

ÍNDICE DE RELIGIOSIDADE DA UNIVERSIDADE DUKE 

 

70. Com que frequência você vai a uma igreja, templo ou outro encontro religioso? 
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1[   ] Mais do que uma vez por semana 2[   ] Uma vez por semana 3[   ] Duas a três vezes por 

mês  4[   ] Algumas vezes por ano 5[   ] Uma vez por ano ou menos  6[   ] Nunca 

 

71. Com que frequência você dedica o seu tempo a atividades religiosas individuais, 

como preces, rezas, meditações, leitura da bíblia ou de outros textos religiosos? 

1[   ] Mais do que uma vez por semana 2[   ] Uma vez por semana 3[   ] Duas a três vezes por 

mês  4[   ] Algumas vezes por ano 5[   ] Uma vez por ano ou menos  6[   ] Nunca 

 

A seção seguinte contém três frases a respeito de crenças ou experiências religiosas. Por 

favor, anote o quanto cada frase se aplica a você. 

72. Em minha vida, eu sinto a presença de Deus (ou do Espírito Santo). 

1[   ] Totalmente verdade para mim 2[   ] Em geral é verdade 3[   ] Não estou certo 4[   ] Em 

geral não é verdade 5[   ] Não é verdade 

 

73. As minhas crenças religiosas estão realmente por trás de toda a minha maneira de 

viver. 

1[   ] Totalmente verdade para mim 2[   ] Em geral é verdade 3[   ] Não estou certo 4[   ] Em 

geral não é verdade 5[   ] Não é verdade 

 

74. Eu me esforço muito para viver a minha religião em todos os aspectos da vida. 

1[   ] Totalmente verdade para mim 2[   ] Em geral é verdade 3[   ] Não estou certo 4[   ] Em 

geral não é verdade 5[   ] Não é verdade 

 

QUESTIONÁRIO DE TOMADA DE ATITUDES E DECISÕES FRENTE ÀS 

ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (VARK). 

Instruções: Este questionário objetiva descobrir algo sobre suas preferências com relação ao 

jeito que você processa as informações. Você terá um estilo de aprendizado preferido, sendo 

que uma parte desse estilo é sua preferência pela entrada e saída de ideias e informação. 

Escolha a resposta que melhor se aplique à sua preferência e circule a letra correspondente. 

Caso necessário, circule mais de uma resposta, para a mesma questão, se apenas uma não for 

suficiente. 

75. Você está ajudando alguém que quer ir até ao aeroporto, o centro da cidade ou 

estação ferroviária. Você: 
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0[   ] Iria com ela. 

1[   ] Explicaria-lhe como chegar lá. 

2[   ] Escreveria como chegar lá (sem desenhar um mapa). 

3[   ] Desenharia ou daria um mapa a ela. 

76. Você não tem certeza como se deve escrever uma palavra. Se é "exceção" ou " 

excesão". Você iria: 

0[   ]  Visualizá-la em sua mente e escolher como a vê. 

1[   ] Pronunciá-la mentalmente para descobrir como escrevê-la. 

2[   ] Procurá-la num dicionário. 

3[   ] Escrever as duas versões num papel e escolher uma. 

77. Você está planejando as férias de um grupo. Você quer descrever algumas 

informações a eles sobre este planejamento. Você iria: 

0[   ] Descrever alguns dos principais lugares. 

1[   ] Usar um mapa ou a internet para mostrar-lhes os locais. 

2[   ] Dar-lhes uma cópia impressa do itinerário. 

3[   ] Telefonar, mandar uma mensagem de texto ou um e-mail com as informações. 

78. Você irá cozinhar algo especial para a sua família. Você iria: 

0[   ] Cozinhar algo que você já conhece, sem precisar de instruções. 

1[   ] Pedir sugestões a um amigo. 

2[   ] Folhear um livro de receitas para tirar idéias baseadas nas fotos das mesmas. 

3[   ] Usar um livro de receitas onde você sabe que tem uma boa receita. 

79. Um grupo de turistas quer aprender algo sobre parques ou reservas de vida 

selvagem na sua região. Você: 

0[   ] Falar-lhes-ia sobre o tema, ou arranjaria alguém que lhes falasse sobre isto. 

1[   ] Mostrar-lhes-ia figuras na internet, fotografias ou livros de fotos. 

2[   ] Os levaria para um passeio em parques ou reservas de vida selvagem. 

3[   ] Lhes daria um livro ou panfleto sobre o assunto. 

80. Você está prestes a comprar uma câmara digital ou telefone celular. Além do preço, 

o que mais influenciaria a sua decisão? 

0[   ] Experimentá-lo ou testá-lo. 

1[   ] A leitura de detalhes sobre o aparelho. 

2[   ] Se ele tem a aparência boa e parece ser de qualidade. 

3[   ] As explicações do vendedor sobre as características do aparelho. 



53 
 

 
 

81. Lembre-se do momento que você aprendeu como fazer algo novo. Evite escolher algo 

que requeira habilidade física, por exemplo,  andar de bicicleta. Como você aprendeu 

melhor? 

0[   ] Observando uma demonstração. 

1[   ] Escutando as explicações de um amigo e fazendo perguntas. 

2[   ] Através de diagramas e gráficos – dicas visuais. 

3[   ] Através de instruções escritas, por exemplo, um manual ou um livro-texto. 

82. Você tem um problema no joelho. Você preferiria que o médico: 

0[   ] Indicasse-lhe um "site" ou algo para ler a respeito. 

1[   ] Que usasse um modelo plástico de joelho para lhe mostrar o que está errado. 

2[   ] Contasse-lhe o que está errado. 

83. Você quer aprender a usar um novo programa, habilidade ou jogo no computador. 

Você iria: 

0[   ] Ler as instruções que vieram com o programa. 

1[   ] Conversar com pessoas que conhecem o programa. 

2[   ] Usaria os controles ou teclado. 

3[   ] Seguiria os diagramas do manual que veio com ele. 

84. Você gosta de "sites" que têm: 

0[   ] Coisas que eu possa clicar, mudar ou experimentar. 

1[   ] Uma aparência e características visuais interessantes. 

2[   ] Descrições por escrito, listas e explicações. 

3[   ] Canais de áudio onde eu possa ouvir música, programas de rádio ou entrevistas. 

85. Além do preço, o que mais influenciaria na sua decisão de comprar um livro de não 

ficção? 

0[   ] Possuir um visual atraente. 

1[   ] Ter lido rapidamente algumas partes dele. 

2[   ] Um amigo ter falado sobre ele e o recomendado. 

3[   ] Possuir histórias da vida real, experiências e exemplos. 

86. Você está usando um livro, um CD ou um "site" para aprender a tirar fotos com sua 

nova câmera digital. Você gostaria que ele tivesse: 

0[   ] Um espaço onde possa perguntar e discutir sobre a câmera e suas características. 

1[   ] Instruções claras e listas detalhando o que fazer. 

2[   ] Diagramas mostrando a câmera e o que cada componente faz. 
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3[   ] Muitos exemplos de fotos boas e ruins para saber melhorá-las. 

87. Você prefere um professor ou apresentador que usa: 

0[   ] Demonstrações, simulações ou sessões práticas. 

1[   ] Perguntas e respostas, debates, discussões em grupo ou palestrantes convidados. 

2[   ] Fotocópias, livros ou materiais de leitura. 

3[   ] Diagramas, tabelas e gráficos. 

88. Você terminou uma competição ou um teste e gostaria de algumas informações sobre 

o seu desempenho. Você gostaria de: 

0[   ] Utilizar exemplos do que você fez. 

1[   ]. Usar uma descrição por escrito de seus resultados. 

2[   ] Basear-se nas informações que alguém lhe falou. 

3[   ] Usar gráficos mostrando o que você alcançou. 

89. Você vai escolher comida num restaurante ou bar. Você iria: 

0[   ] Escolher algo que você já tenha experimentado antes. 

1[   ] Pedir sugestões ao garçom ou perguntar a amigos por recomendações. 

2[   ] Escolher baseado nas informações do menu (cardápio). 

3[   ] Observar o que os outros estão comendo ou olhar fotos dos pratos. 

90. Você deve fazer um discurso importante numa conferência ou numa ocasião especial. 

Você iria: 

0[   ] Fazer diagramas ou utilizar gráficos para ajudá-lo a explicar as coisas. 

1[   ]. Escrever algumas palavras-chaves e praticar seu discurso várias vezes. 

2[   ] Escrever todos os detalhes de seu discurso e o decoraria após lê-lo diversas vezes. 

3[   ] Reunir muitos exemplos e estórias para fazer seu discurso ficar real e prático. 
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FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 


