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DEUS É FIEL!



 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento se caracteriza como um processo contínuo e fisiológico, no 

qual ocorre o declínio das capacidades fisiológicas. Estima-se que 84% da população atual de 

idosos no Brasil são dependentes de outras pessoas para realizar suas atividades de vida diárias 

influenciando negativamente na qualidade de vida deste grupo. O treinamento de força, pela 

capacidade de estimulação do ganho de massa muscular e óssea, tem se mostrado como uma 

estratégia de treinamento positiva para idosos. OBJETIVO: Verificar o efeito da prática do 

treinamento de força na qualidade de vida de idosos. MATERIAIS E MÉTODOS: Este foi um 

estudo transversal que averiguou através do questionário SF-36 (Medical Outcomes Study 36-

Item Short-Form Health Survey), a percepção de qualidade de vida de um grupo de 67 idosos, 42 

praticantes de treinamento de força e 25 não praticantes. RESULTADOS: Observou-se uma 

maior pontuação no grupo de treinamento de força em quatro domínios do SF-36: capacidade 

funcional, limitação por aspectos físicos, vitalidade e aspectos sociais. Porém, em apenas dois 

domínios houveram diferenças estatísticas significativas (p<0,05), ou seja, no domínio 

capacidade funcional (+38,89%) e limitação por aspectos físicos (+25%). CONCLUSÃO: Os 

resultados deste estudo corroboram com a literatura. É possível afirmar que o treinamento de 

força pode ser estratégia de treino eficaz na melhora da percepção da qualidade de vida de idosos 

e consequentemente aprimorar a capacidade funcional diminuindo a limitação por aspectos 

físicos deste público.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Treinamento de força; Qualidade de vida; SF-36; Idosos.  
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INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno que ocorre no mundo todo. O 

envelhecimento se caracteriza como um processo contínuo e fisiológico, no qual ocorre o 

declínio das capacidades fisiológicas.
1
 A Organização Mundial de Saúde - OMS (2005) define-se 

o idoso como indivíduo que tem 60 anos de idade ou mais, e afirma que em 2050 existirão cerca 

de 2 bilhões de pessoas idosas no mundo.
2
 De acordo com as Nações Unidas a população idosa 

aumentou de 3,1% em 1970 para 19% em 2050. Segundo o IBGE, o Brasil terá a sexta maior 

população mundial de idosos, e estima-se que 84% da população atual de idosos no Brasil são 

dependentes de outras pessoas para realizar suas atividades de vida diárias, sendo um grupo 

institucionalizado de maior risco.
3
 Porém, viver muito, ou ter uma expectativa de vida alta, não 

significa viver bem, ou ter qualidade de vida. Com isso, tem-se discutido sobre como melhorar a 

qualidade de vida no processo de envelhecimento.   

O processo de envelhecimento pode ser caracterizado como um processo dinâmico, 

progressivo e irreversível que pode acarretar algumas perdas funcionais ligadas tanto a fatores 

biológicos e também psíquicos e sociais. Chama-se de senescência o processo progressivo de 

diminuição de reserva funcional, que é o envelhecimento fisiológico comum a todos os seres 

humanos, e de senilidade o envelhecimento afetado pela condição patológica por estresse 

emocional, acidente ou doenças.
4
 Mas a caracterização do processo de envelhecimento não 

depende apenas da idade, mas também do sexo, estado de saúde, qualidade de vida e fatores 

socioeconômicos, sendo assim, o envelhecimento não é igual para todos.
5
  

O sistema locomotor do idoso é influenciado negativamente, ocasionando frequentemente 

duas disfunções na população idosa que é a sarcopenia e osteopenia. A sarcopenia é 

caracterizada como a perda de massa muscular e de força que pode gerar morbidade e até mesmo 

mortalidade, uma vez que a partir dos 75 anos a quantidade de massa muscular esquelética e 

força são indicadores da chance de sobrevivência do idoso.
6
 A osteopenia é caracterizada pela 

deterioração do tecido ósseo, também definido pela perda da densidade mineral óssea (DMO), 

que de acordo com a OMS definiu o nível densitométrico no nível lombar ou fêmur a DMO -1,0 
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a 2,5DP. Esta disfunção também aumenta o risco de fraturas, morbidade e piora a qualidade de 

vida.
7
  

A atividade física surge neste contexto como uma alternativa que pode retardar ou 

atenuar as perdas ocasionadas pelo processo fisiológico do envelhecimento, oferecendo 

benefícios como controle da gordura corporal; manutenção ou aumento da massa muscular, força 

muscular e densidade óssea; melhoria da flexibilidade; diminuição da frequência cardíaca em 

repouso e da pressão arterial; melhoria nos nível de lipoproteínas de alta densidade (HDL); 

diminuição dos níveis de triglicerídeos, colesterol total, lipoproteínas de baixa densidade (LDL) 

e da glicose; diminuição do risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes tipo 2, 

osteoporose, osteopenia e obesidade; melhora da autoestima, imagem corporal, estado de humor 

e insônia; diminuição do estresse, ansiedade e do risco de depressão; redução do risco de quedas; 

melhora do tempo de reação pelo aumento de potência muscular; velocidade da marcha e da 

mobilidade.
8,9,10

 Porém, deve-se salientar que a atividade física deve ser praticada de forma 

preventiva, antes da manifestação clínica de doenças e morbidades, devendo ser executada 

regularmente a vida toda para que seja possível alcançar os benefícios desta prática, bem como 

níveis desejados de qualidade de vida.
11,12,13 

Comumente os programas de treinamentos para idosos utilizam exercícios aeróbios
14

, no 

entanto, o treinamento de força ou exercício resistido, pela capacidade de estimulação da massa 

muscular e óssea, tem se mostrado como uma possível estratégia para um programa de 

treinamento para idosos, sendo considerado um exercício seguro.
15

 Antes de 1990 o treinamento 

de força não fazia parte da recomendação como programa de exercício físico da American Heart 

Association (AHA) e American College of Sports Medicine (ACSM), sendo reconhecido como 

importante componente em programas de exercícios físicos a partir de 1990. O treinamento de 

força consiste em uma atividade de desenvolvimento muscular com aplicação de sobrecargas, 

podendo ser com pesos livres, maquinas específicas, elásticos ou até a própria massa corporal, 

sendo personalizado de acordo com a intensidade, frequência e duração de treino se adequando 

ao objetivo do participante.
16

  

Os exercícios de força melhoram a condição funcional do indivíduo por promover ganhos 

de força muscular devido à tensão provocada nos ligamentos, tendões e ossos, como também 

pelas adaptações neurais que promovem a ativação de um maior número de unidades motoras, 

recrutando assim, mais fibras musculares. Com o aumento da prescrição do treinamento de força 
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para idosos, tem aumentado à produção de trabalhos científicos investigando a influência deste 

treinamento na qualidade de vida de idosos.
17 

A partir dessa perspectiva o processo do envelhecimento pode impactar diretamente na 

qualidade de vida. Nesse contexto, cada vez mais se busca valorizar parâmetros que melhorem a 

morbidade e a qualidade de vida de idosos bem como diminuir a mortalidade. A qualidade de 

vida (para muitos é sinônimo de saúde) tem associação com felicidade, satisfação pessoal, 

condições de vida e estilo de vida, sendo um conceito complexo de difícil compreensão e 

considerado sempre a percepção do individuo em relação a sua posição na vida, contexto da 

cultura, sistema de valores, objetivos, expectativas, padrões e preocupações, sendo analisado ou 

mensurado a partir da percepção individual de cada um.
18

  

Nesse sentido, o questionário SF-36 usado na avaliação da qualidade de vida é de simples 

administração e compreensão e tem o objetivo de avaliar a percepção da qualidade de vida e 

traça o panorama de duas partes distintas: a primeira diz a respeito da qualidade de vida 

relacionado à mobilidade fisica, dor, sono, energia, isolamento social e reações emocionais e a 

segunda avalia repercussão da doença na vida do indivíduo.
19

 

Estudos têm demonstrado que a prática de atividade física pode melhorar a qualidade de 

vida do idoso. Nesse contexto, o treinamento de força pode trazer benefícios para essa 

população. Dessa forma, este estudo tem o objetivo de verificar o efeito do treinamento de força 

na qualidade de vida de um grupo de idosos que praticavam ou não treinamento de força.  

METODOLOGIA 

 

Este foi um estudo transversal onde participaram voluntariamente 67 homens e mulheres 

idosos que vivem em sociedade e divididos em dois grupos: idosos praticantes de treinamento de 

força (TF, n = 42) e grupo controle que foi constituído por idosos não praticantes de treinamento 

de força (GC, n = 25). Os idosos do grupo treinamento de força foram recrutados em academias 

de musculação nas cidades de Vitória e Vila Velha (ES) sendo expressamente proibida a 

abordagem dos idosos fora das academias. Já o grupo controle foi recrutado em outros espaços 

como igrejas, entre parentes / amigos / familiares e na universidade. O protocolo de pesquisa foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Espírito 

Santo (projeto n° 2.182.182/2017). Os idosos foram convidados a participar do estudo com uma 
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explicação prévia e assinavam o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 2). A 

aplicação do questionário SF-36 se deu da forma autoaplicável onde o pesquisador entregou o 

questionário para o idoso que o respondia e entregava no outro dia, salvo se o participante não 

tivesse condições de preenchê-lo, neste caso o entrevistador preencheu. 

Os critérios de inclusão foram: idosos a partir de 60 anos, que estivessem vivendo em 

sociedade; idosos ativos praticantes de treinamento de força e não ativos. Os critérios de 

exclusão foram: idosos que não estivessem vivendo em sociedade e idosos inativos e que 

estivessem sob cuidados médicos em hospitais, clínicas e instituições de longa permanência. As 

características gerais da amostra estão apresentadas na tabela 1. 

Tabela 1 - Características gerais dos participantes. 

  Total (n = 67) TF (n = 42) GC (n = 25) p 

Idade (anos) 68,02 ± 6,54 65,69 ± 4,04 71,96 ± 8,00 <0,002* 

Massa corporal (kg) 70,85 ± 13,91 71,21 ± 13,77 70,24 ± 14,40 0,861 

Estatura (m) 1.63 ± 0,09 1.64 ± 0,08 1.60 ± 0,09 0,119 

IMC (kg/m
2
) 26,12 ± 5,13 25,51 ± 5,54 27,15 ± 4,28 0,102 

Dados apresentados em média ± desvio padrão. *p<0,05. TF: treinamento de força; GC: grupo 

controle; IMC: Índice de massa corporal. 

 

Identificação e seleção do instrumento 

O instrumento de pesquisa (Anexo 1) foi composto por questionários com os seguintes 

dados: Informações pessoais (idade, peso, estatura e IMC) e o questionário SF-36 (Medical 

Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey). 

 

Questionário de qualidade de vida 

 O SF-36 é um questionário formado 11 questões e por 36 itens, feito em 8 componentes: 

capacidade funcional (10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor (2 itens), estado geral de saúde (5 

itens), vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2 itens), aspectos emocionais (3 itens), saúde mental 

(5 itens) e uma pergunta para avaliação comparativa entre condições de saude na data atual e de 

um ano atrás. Este é um questionário com tradução e validade para a população brasileira, no 
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qual a pontuação para cada item vai de 0 (pior estado de saúde) a 100 (melhor estado de 

saúde.).
20,21

 

  

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 5%. Foi realizada análise 

de estatística descritiva (média, mediana, desvio padrão e erro 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 t de Student para amostra independentes e o teste de Mann-

Whitney para distribuição não normal. 

RESULTADOS  

 

A tabela 2 apresenta os 8 domínios avaliados nos grupos TF e GC através do questionário 

SF-36. Houve maior pontuação do grupo TF quando comparado ao GC em 4 domínios: 

capacidade funcional (+38,89%), limitação por aspectos físicos (+25%), vitalidade (+12,5%), 

aspectos sociais (+12,5%). Em 3 domínios os scores dos grupos foram iguais, ou seja, estado 

geral de saúde, limitação por aspectos emocionais e saúde mental. No domínio dor, a pontuação 

do GC foi maior (+2,7%) quando comparado ao TF. No entanto, apenas dois domínios 

mostraram diferença significativa (p<0,05), entre os grupos TF e GC, a capacidade funcional e a 

limitação por aspectos físicos.
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Tabela 2 - Dados relativos ao SF-36 dos grupos treinamento de força (TF) e controle (GC). 

Domínios Total (n = 67) TF (n = 42) GC (n = 25) p 

Capacidade Funcional 85 ± 3,56 90 ± 3,56 55 ± 6,12 <0,001* 

Limitação por aspectos 

físicos 
100 ± 5,08 100 ± 5,60 75 ± 9,27 0,047* 

Dor 72 ± 3,07 72 ± 3,77 74 ± 5,36 0,678 

Estado geral de saúde 77 ± 2,67 77 ± 2,83 77 ± 5,33 0,503 

Vitalidade 80 ± 2,33 80 ± 2,20 70 ± 4,84 0,094 

Aspectos sociais 87,5 ± 2,3 100 ± 2,99 87,5 ± 3,61 0,192 

Limitação por aspectos 

emocionais 
100 ± 4,63 100 ± 5,11 100 ± 8,88 0,317 

Saúde mental 84 ± 2,14 84 ± 2,07 84 ± 4,59 0,764 

Mediana 83,25 ± 2,20 83,56 ± 2,20 74,87 ± 4,29 0,063 

Dados apresentados em mediana ± erro padrão. *p<0,05. TF: treinamento de força; GC: grupo 

controle 

DISCUSSÃO 

 

O objetivo principal do presente estudo foi relacionar a qualidade de vida (avaliada pelo 

SF-36) com o treinamento de força, comparando idosos que realizam o treinamento de força com 

aqueles que não realizaram. Os achados deste estudo foram significativos em dois domínios do 

SF-36, a capacidade funcional, que é a escala que avalia a presença como a extensão das 

limitações relacionadas à capacidade física, com três níveis de resposta (muita limitação, pouca 

limitação e sem limitação) e o domínio limitações por aspectos físicos, que avalia o quanto essas 

limitações dificultam a realização do trabalho e das atividades da vida diária. No domínio 

capacidade funcional verificamos a pontuação para o grupo que praticava treinamento de força 

igual a 90 ± 3,56 e a do grupo controle igual a 55 ± 6,12. Já no domínio limitações por aspectos 

físicos, a pontuação foi 100 ± 5,60 para o grupo treinamento de força e 75 ± 9,27 para o controle, 

os outros domínios do SF-36 não apresentaram diferenças estatísticas. 
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Os domínios capacidade funcional e limitação por aspectos físicos, estão relacionados 

diretamente com a independência funcional, que é a condição do idoso tem de realizar funções 

relacionadas à sua capacidade motora, como ações simples e cotidianas como caminhar, amarrar 

um tênis, sentar e levantar ou atravessar a rua, por exemplo.
23

 O domínio limitação de aspectos 

físicos está relacionado ao desempenho motor na execução das tarefas, ou seja, é avaliado como 

idoso realiza atividades específicas como: sair da cama, curvar-se e mudança de decúbito.
24

  

A capacidade funcional está diretamente ligada às atividades de vida diária (AVDs), que 

também são chamadas de atividade de autocuidado, ou capacidade de realizar atividades 

instrumentais de vida diária (AIVDs), também são chamadas de habilidades de mobilidade.
25 

Um 

estudo realizado no município de Uberaba, estado de Minas Gerais, a fim de verificar a 

incapacidade funcional, entrevistou 2.924 idosos e verificou que atividades como: subir e descer 

escadas, andar perto de casa, fazer compras diversas e cortas as unhas dos pés, são as atividades 

que os idosos tem maior dificuldade de realizar.
26

 

A incapacidade funcional provoca o aumento da morbidade e mortalidade nessa 

população, apontando para a importância de um programa de promoção a saúde específico para 

esse público.
27

 No intuito de afirmar que existe uma forte relação entre o treinamento de força, 

sarcopenia e independência funcional no idoso, um trabalho teve objetivo de verificar os níveis 

de autonomia para as AVDs e AIVDs em idosos que praticavam atividades físicas regularmente 

e idosos sedentários, os resultados desse estudo sugerem que um estilo de vida ativo diminui as 

perdas funcionais do envelhecimento e consequentemente mantém os idosos independentes para 

realizar tarefas cotidianas por mais tempo, concluindo que o sedentarismo acelera o decréscimo 

da capacidade funcional levando a maior dependência dessa população.
28 

Partindo desses 

conceitos é de suma importância o desenvolvimento e manutenção ou fortalecimento da 

capacidade motora, no processo de envelhecimento, já que há  perda de flexibilidade e força 

sendo estesvos principais fatores relacionados às limitações da vida diária.
29,30

  

A correlação entre qualidade de vida e treinamento de força nos idosos tem sido 

investigada por muitos estudos, e tem se verificado que essa população, em muitos casos, 

apresenta uma diminuição da força muscular e do tecido muscular, processo chamado de 

sarcopenia. Esta disfunção interfere diretamente na qualidade da vida dos idosos, fazendo com 

que as atividades da vida diária sejam impossibilitadas ou executados com dificuldade.
31  

O 

treinamento de força, realizado de maneira correta e segura, executado sob orientação de um 
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profissional qualificado, pode promover adaptações significativas como ganho de força e 

hipertrofia, sendo uma possível estratégia para a combater a sarcopenia, podendo assim melhorar 

significativamente o desempenho motor, como por exemplo, saltar, correr, levantar da cama, 

subir escadas, fazer compras.
32 

Um estudo realizado na cidade de Viçosa – Minas Gerais, 

trabalhou com 29 idosos e concluiu que a autonomia e o desempenho das atividades da vida 

diária são os principais fatores para uma boa qualidade de vida.
33

 Caporicci et al. (2011), 

realizaram um estudo que analisou 24 idosas sendo 12 praticantes de atividades físicas e 12 não 

praticantes, onde o grupo ativo realizava ginástica aeróbica três vezes por semana.
 

Os 

pesquisadores utilizaram a ferramenta SF-36 como forma de mensuração de qualidade de vida e 

não foi apresentada diferença estatística nos domínios do questionário.
34

  

Um estudo feito com indivíduos idosos institucionalizados sedentários mostrou um alto 

índice de dependência funcional (cerca de 40%) sendo que as atividades que foram observadas 

com alguma dificuldade por partes dos idosos foram atividades básicas como higiene pessoal e 

micção, o que está diretamente ligado a decréscimo da função muscular do envelhecimento que 

afeta a qualidade de vida.
35 

Com o objetivo de verificar o impacto do treinamento de força na 

qualidade de vida de um grupo de idosos, pesquisadores submeteram 106 idosos a 9 meses de 

treinamento de força, e concluíram que o treinamento de força é benéfico para a qualidade de 

vida.
36  

Neste contexto, Bampton et al. (2015) buscaram compreender a relação entre a qualidade 

de vida relacionada a saúde com o treinamento de força. Para isto, realizaram um estudo 

transversal com 358 idosos em Alberta, Canadá entre agosto de 2013 a janeiro de 2014, e 

verificaram uma melhora significativa da saúde psicossocial e da qualidade de vida relacionada a 

saúde com a prática do treinamento de força.
37 

   Katula et al. (2008) buscaram comparar as mudanças na qualidade de vida de idosos 

impactados pelo treinamento de força de alta velocidade e treinamento progressivo de força, 

ambos ministrados  3 vezes por semana, durante 12 semanas a uma intensidade de 70% de 1 RM. 

Avaliaram 45 idosos, e observaram aprimoramento nos escores de autoeficácia, satisfação a com 

a função física e satisfação com a vida, todos indicadores da percepção da qualidade de vida.
38  

Lincoln e et al. (2011) investigaram o impacto do treinamento de força na saúde mental de 

idosos com diabetes tipo 2. O grupo formado por 58 idosos porto-riquenhos foi submetido a um 

programa de treinamento de força por 16 semanas, onde cada sessão durou aproximadamente 45 
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minutos e incluiu exercícios de aquecimento, treinamento de força e relaxamento. Ao final do 

estudo, foi observado que o treinamento de força pode trazer importantes benefícios para a saúde 

mental dos idosos, o que é um sinalizador da qualidade de vida.
39 

 Corroborando com a afirmação de que o treinamento de força pode ser uma estratégia de 

treino eficaz para a melhora da percepção de qualidade de vida de idosos, foi realizado um 

estudo qualitativo para compreender os efeitos dos exercícios resistidos sobre a qualidade de 

vida. Para isso, foram entrevistados 22 idosos praticantes de exercícios resistidos (acima de 6 

meses) com frequência de duas vezes por semana e participantes de um programa de extensão 

chamado: “Aptidão física, força e saúde”. Foi observado que o treinamento de força melhorou a 

qualidade de vida em idosos, aprimorando os aspectos bem-estar, saúde mental e diminuição de 

dor. 
40 

 

CONCLUSÃO 

 

Observamos que a prática do treinamento de força pode impactar positivamente a 

percepção da qualidade de vida de idosos. Dessa forma, é importante o investimento em políticas 

públicas para a população idosa, bem como a ênfase no aprimoramento de profissionais de 

educação física, para ministrar e acompanhar treinamentos de força com qualidade, segurança e 

direcionados para este público.  

LIMITAÇÕES DO ESTUDO, PERSPECTIVAS E APLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

Algumas limitações foram notadas neste estudo, como, por exemplo, os indivíduos que 

ingeriam alguma medicação não foram excluídos da pesquisa. Não foi feito nenhum controle 

nutricional ou controle de treino como: frequência semanal, intensidade ou volume das 

atividades realizadas pelo grupo treinamento de força. Também percebemos que a diferença de 

mais de 5 anos de idade entre os grupos, influenciou em termos de capacidade funcional e outros 

parâmetros estudados. Além disso, notamos uma resistência e dificuldade a adesão para 

participação ao estudo, muitos entrevistados levaram o questionário para casa a fim de preenchê-

lo, porém por motivos diversos não entregaram o mesmo. Contudo, nossa perspectiva é que 

estudos longitudinais com a população idosa possam ser realizados, investigando a influência do 
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treinamento de força sobre a percepção da qualidade de vida desse público de forma contínua e 

progressiva, realizando o controle de treino, e executando o treinamento com a atuação de uma 

equipe multidisciplinar treinada. 
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ANEXOS 

 

                                                    INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 
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). 

Cidade: _____________ UF: ___________. 

Município de residência: [  ] Vitória [  ] Vila Velha  [  ] Serra [  ] Cariacica [  ] Outro _______________. 

Profissão:______________________________________________________________________. 

 
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 

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 
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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 

 

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 

 

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 
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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 

  

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 SF-36__________________) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

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 15 a 25 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.  

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 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:________________________________________________________________ 

 


