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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Com o aumento da longevidade e crescimento populacional de idosos tem 

aumentado a procura por atividade física. Nesse sentido, pesquisas mostram que a atividade 

física é uma grande aliada para retardar os efeitos do envelhecimento, proporcionando maior 

qualidade de vida na terceira idade. OBJETIVO: Verificar o impacto da atividade física 

orientada e não orientada por profissional de educação física sobre a qualidade de vida de 

idosos. MÉTODOS: Foram avaliados 90 idosos que recebiam (n=45) ou não (n=45) 

orientação para a prática de atividade física por profissional de educação física nos municípios 

de Vitória (n=30), Vila Velha (n=30) e Cariacica (n=30) no Espírito Santo. Para avaliar a 

qualidade de vida foi utilizado o SF-36. RESULTADOS: O grupo que recebia orientação 

apresentou níveis de qualidade de vida superior ao grupo que não recebia orientação. 

CONCLUSÃO: O grupo de idosos orientado por profissional de educação física apresentou 

níveis maiores de qualidade de vida quando comparado ao não orientado. Isto denota a 

importância da orientação e planejamento de programas de atividade física por profissional da 

área para os resultados alcançados. 

Palavras-Chave: Idoso; Atividade Física; Exercício Físico; Qualidade de vida. 
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1. INTRODUÇÃO 

A definição de exercício físico segundo a literatura envolve uma atividade física 

planejada, com estrutura, repetitiva e intencional (MCARDLE; KATCH; KATCH. 1998). Já 

atividade física é qualquer movimento corporal produzido por músculos com gasto energético 

maior que os níveis de repouso (MCARDLE; KATCH; KATCH. 1998). 

Enquanto a aptidão física é colocada como a capacidade que o individuo possui para 

realizar alguma atividade física que pode vir de fatores genéticos, do atual estado de saúde, 

dos níveis de como e a sua nutrição e principalmente da pratica regular da atividade física 

(NAHAS, 2001).  

O exercício físico pode proporcionar maior vigor possível, melhorando a função em 

diversas atividades, aumentando a qualidade de vida à medida que o processo do 

envelhecimento ocorre (OLIVEIRA et al., 2010). 

O indivíduo ativo fisicamente dispõe de maiores benefícios proporcionados pelo estilo 

de vida que levam, resultando em poucos sintomas depressivos ou de ansiedade e até mesmo 

a ausência destes, além dos benefícios fisiológicos (SILVA et al., 2010). 

Outros benefícios importantes adquiridos com a prática de atividades físicas, como a 

melhora do consumo de oxigênio, controle glicêmico, menores queixa de dores, aumento da 

taxa metabólica basal, decréscimo no trânsito gastrintestinal, melhora do perfil lipídico, ganho 

de massa muscular magra, melhora da sensibilidade à insulina. (RASO, 2007).  

Além dos benefícios já citados, o exercício físico ainda apresenta um efeito favorável 

sobre o equilíbrio e a marcha, diminuindo o risco de quedas e fraturas, proporcionando ao 

idoso menor dependência no dia a dia, elevando de forma significativa sua qualidade de vida 

(MATSUDO, 2001). 

O treinamento resistido pode servir também no auxilio e prevenção da osteoporose, 

sarcopenia e dor lombar (GOBBI; VILLAR; ZAGO, 2005). 

Segundo a política nacional do idoso (PNI), Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, e o 

estatuto do idoso, Lei nº10.741, de 1 de outubro de 2003, a definição idoso se dá pela idade 

igual ou superior a 60 anos. A organização mundial da saúde (OMS) traz além do marcador 

cronológico os aspectos biológicos e alerta para imprecisão cronológica para definição de 

idoso (OMS, 2005).  

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial, que começou a ser 

registrada em 1950 e segue até os dias de hoje, atingindo o número estimado de 204 milhões 

em 1998, podendo chegar em 2050 a uma população estimada de 1.9 milhões de pessoas no 

mundo (IBGE, 2010).  
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O processo de envelhecimento acontece em todos os países do mundo independente do 

seu nível de desenvolvimento. Desta forma a expectativa de vida do brasileiro, que no início 

do século XX era de 35 anos de idade, alcançará 80 anos em 2025 (OLIVEIRA, 2010).  

No ano 2000, a população idosa de 60 anos ou mais era cerca de 14,5 milhões de 

pessoas, contra aproximadamente 10,5 milhões em 1991, essa população no início da década 

representava 7,3%, enquanto, em 2000, a proporção atingia 8,6% (IBGE, 2010). 

O estado do Espírito Santo (ES), segundo estimativas do Instituto Jones dos Santos 

Neves (IJSN), apresentará uma população de idosos próxima de 860 mil em  2030 (IJSN, 

2012). Conforme as estimativas e projeções IBGE (2010), isso deve corresponder a 19,2% 

dos quatro milhões de habitantes esperados para os próximos 15 anos em nosso estado. O 

IJSN formulou a previsão com base em dados regionais (IBGE, 2010).  

O processo do envelhecimento é multifatorial e impacta diretamente na vida do idoso 

desencadeando processos degenerativos de cunho biológico, relacionado diretamente com 

aspectos sociais, que reduz a funcionalidade do idoso em tarefas diárias (OMS, 2015). 

As complicações inerentes ao envelhecimento ocorrem progressivamente, e de forma 

não linear em função do tempo, com maior impacto no sexo feminino, estima-se 10% de 

perda de massa magra até os 80 anos, com aspecto seletivo de fibras, causando a sarcopenia, 

levando a estilos de vida sedentários, posturas errôneas, irregulares e compensatórias, 

comprometendo o aparelho locomotor, diminuindo a capacidade de autonomia, tendo maior 

propensão a quedas e fraturas (ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES; 2014) 

No que tange esses processos degenerativos mencionados acima temos o Índice de 

Massa Corpórea (IMC) é um bom indicador antropométrico, utilizado pela OMS para avaliar 

o risco nutricional, por ser de fácil aplicação e de baixo custo. Em idosos, porém, seu 

emprego apresenta controvérsias em função do decréscimo de estatura, acúmulo de tecido 

adiposo, redução da massa corporal magra (sarcopenia) e diminuição da quantidade de água 

no organismo (SOUZA et al., 2013)  

A qualidade de vida definida pelo Grupo de Qualidade de Vida da OMS consiste na 

capacidade de percepção do próprio indivíduo e de sua posição na vida, relacionada a 

contextos de cultura e sistemas de valores a qual está inserido em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações (OMS, 2013). 

 A qualidade de vida tem relação com a autoestima e ao bem-estar pessoal, 

englobando diversos fatores como a melhora da capacidade funcional, nível socioeconômico, 

estado emocional, interação social do individuo, atividade intelectual, autocuidado, suporte 

familiar, estado de saúde do individuo, valores culturais, religiosos e éticos, estilo de vida, 
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realização pessoal com o emprego e/ou com atividades da vida diárias e ambiente em qual 

está inserido no dia a dia (VECCHIA et al., 2005).  

Diversos fatores compõem a qualidade de vida, principalmente de duas vertentes, os 

fatores físicos e os psicológicos (SILVA et al., 2010); e ao se tratar do termo qualidade de 

vida, o  Medical Outcomes Study 36 – Item Short –Form Health Survey (SF-36) se destaca 

sendo um instrumento genérico de avaliação da mesma. Consiste em um questionário 

multidimensional formado por 36 itens, englobados em 8 escalas ou domínios. Apresenta um 

escore final de 0 a 100, sendo 0 tido como a pior saúde e 100 corresponde ao melhor estado 

de saúde. O SF-36 foi traduzido para o português e se adequou às condições socioeconômicas 

e culturais de nossa população, tornando este um ótimo instrumento e muito útil para a 

avaliação de diversas patologias (CICONELLI et al., 1999).  

A prescrição do exercício deve encontrar aceitação e satisfação de quem vai executar o 

mesmo, pois a fim de evitar o descontentamento inicial que futuramente poderá acarretar no 

seu abandono, consequentemente, na perda dos seus benefícios. Um programa de atividades 

deve conter exercícios aeróbios de baixo impacto, exercícios de fortalecimento muscular de 

equilíbrio e coordenação, visando melhorar o padrão de marcha e reflexos de quedas e 

também prevenção e reabilitação da saúde do idoso (JACOB FILHO, 2006). 

Quando o treinamento e planejado, periodizado orientado trás inúmeros benefícios 

para população idosa como o de retardar o processo de degeneração física e contribuindo para 

sua preservação. Ainda leva o individuo a conviver em comunidade, realizando uma 

participação grupal, associativo, que resulta um bom nível de bem-estar bio – psico - físico. 

(SINÉSIO, 1999).  

Segundo BOMPA deve se ter atenção focalizada em algumas variáveis básicos do 

treinamento como frequência, duração do treinamento, tipo de treinamento, velocidade, 

intensidade, repetição da atividade, e intervalos de repouso (BOMPA, 2002). 

Um estudo feito por Aniansson (1984; apud SHEPHARD, 2003) que propôs treinos 

com isometria e não especificamente treinos de resistência física, treinos esses realizados com 

frequência de duas vezes por semana. O protocolo durou 10 meses, no qual foi utilizado 

faixas elásticas para promover resistência no musculo alvo. Tal metodologia apontou um 

incremento (6 a 13%) na força muscular dos extensores do joelho. 

Por fim, tendo como base esses princípios, deve-se buscar uma forma adequada e 

passar por uma avaliação individual para prescrição da atividade física, para atingir seus 

objetivos promover melhorias com máximo de segurança possível. 
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No Brasil as pesquisas sobre o tema envelhecimento vêm crescendo bastante, e 

segundo o IBGE a população de idosos aumenta anualmente, chegando a números bastante 

expressivos. E essa crescente resulta em um aumento das alterações naturais decorrentes do 

envelhecimento, agravadas sem a prática de atividade física, como por exemplo, a redução do 

equilíbrio, da mobilidade, capacidades fisiológicas do idoso (respiratória e circulatória) e 

modificações psicológicas (individuo tende a entrar em depressão) e dentre outras alterações 

como a também já citada sarcopenia (NAHAS, 2006).  

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006), um dos aspectos mais 

importantes para se ter uma boa saúde e longevidade é o modo e estilo de vida adotado, o qual 

pode ser entendido como as ações realizadas pela pessoa no seu dia a dia dentre umas delas o 

exercício físico. Demonstrando a importância de evoluirmos em pesquisas que corroboram 

nesse âmbito agindo assim na saúde, longevidade, prevenção e no retardo de algumas 

possíveis patologias decorrentes do envelhecimento, que tanto atinge esse publico.   

 

2. MÉTODOS 

Casuística 

Foram selecionados idosos (n=90, masculino - n=47 e feminino - n=43) das cidades de 

Vitória (n=30), Vila Velha (n=30) e Cariacica (n=30). Os participantes tinham as seguintes 

características (média ± DP): idade (64,2 ± 3,49) anos; massa corporal (70,1 ± 11,48) kg; 

estatura (165,4 ± 7,89) cm e IMC (25,58 ± 3,50) kg/m
2
. Os mesmos foram divididos (em 

incluídos) em dois grupos: grupo orientado (O, n=45; masculino - n=26 e feminino - n=19) e 

não orientado (NO, n=45; masculino - n=21 e feminino - n=24) por profissional de educação 

física. Todos os participantes leram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

aceitaram participar de forma voluntária do estudo. Todos os procedimentos do presente 

estudo foram submetidos e aprovados pelo CEP nnnnnn da UFES. 

 

Questionários 

Após concordar e assinar o TCLE os voluntários responderam ao questionário de 

cadastro criado para levantar informações pertinentes a esse estudo, composto por dados 

pessoais de cadastro sendo: nome completo, data de nascimento, idade, massa corporal, altura, 

gênero, local de aplicação, ocupação principal, estado civil e nível de escolaridade, seguido de 

questões relacionadas à prática da atividade física sendo:  se pratica atividade física, tempo de 

prática, se recebe orientação profissional, quantos dias por semana realiza a prática, quanto 
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tempo pratica por dia, em qual período do dia realiza a prática e qual modalidade de atividade 

física realiza. 

  Em seguida responderam ao questionário de nível sócio econômico (NCS) da 

Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa (ABEP 2008), com intuito de avaliar a 

condição sócia econômica, composta por um sistema de pontos subdividido em posse de itens 

que contabiliza e pontua a quantidade de itens que dispõe sendo: televisão em cores, rádio, 

banheiro, automóveis, empregada mensalista, máquina de lavar, videocassete e/ou DVD, 

geladeira e Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex). E grau de instrução 

do chefe da família composto pelo nível de escolaridade: Analfabeto/até 3ª série Fundamental, 

até 4ª série Fundamental, Fundamental completo, Médio completo e Superior completo.  

O último questionário preenchido foi a Versão Brasileira do Questionário de 

Qualidade de Vida - SF-36 (CICONELLI et. al. 1999), composto por 36 questões que avaliam 

8 domínios  sendo: capacidade funcional (CF), limitação por aspectos físicos (LAF), dor (D), 

estado geral de saúde (EGS), vitalidade (V), aspectos sociais (AS), aspectos emocionais (AE) 

e saúde mental (SM), com o intuito de compor a qualidade de vida da pessoa avaliada. 

  

Desenho experimental 

O presente estudo é de caráter transversal, não foi permitido que o voluntário levasse o 

questionário para casa, qualquer dúvida foi tirada no local da aplicação, os questionários 

foram distribuídos na seguinte ordem: termo de  consentimento livre e esclarecido (TCLE), 

cadastro, nível sócio econômico (NCS) e Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de 

Vida (SF-36), foram aplicados em três municípios da grande vitória: Vitória (Tancredão), 

Vila Velha (Paul) e Cariacica (Sede), no período de 6:00 as 10:00 do dia 18 de maio de 2017 

a 30 de junho de 2017, a coleta de dados para o grupo orientado e não orientado ocorreu ao 

mesmo tempo, os voluntários foram abordados nos locais descritos durante a prática de 

atividade física, informados sobre o presente estudo, bem como, os critérios de inclusão que 

consistiam em ser idoso e praticar alguma atividade física independente de orientação 

profissional, e os critérios de exclusão, sendo, ter menos de 60 anos e ser sedentário, cientes 

do critérios descritos acima, decidiam em participar ou não do estudo, ao aceitar, era entrega o 

TCLE junto com os demais questionários, então os voluntários liam e preenchiam todo 

questionário ao ter alguma dúvida ou dificuldade no preenchimento foram auxiliados pelos 

pesquisadores do presente estudo. 
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Análise estatística 

Trata-se de uma pesquisa não probabilística por conveniência. A análise estatística foi 

iniciada pela caracterização dos dados clínicos avaliados através da mediana, média, desvio 

padrão. Para verificação da distribuição de normalidade dos dados, foi requerido o teste de 

Shapiro-Wilk. Quando o teste não rejeitou a hipótese de normalidade, foi utilizado o teste t 

para amostras independentes para comparação entre os grupos. No entanto, quando o teste de 

normalidade rejeitou a hipótese nula, utilizamos o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para 

amostras independentes. O nível de significância adotado em todas as análises foi de 5% com 

o intervalo de confiança de 95%. O software IBM SPSS Statistics version 21 foi utilizado nas 

análises acima descritas. 

 

3. RESULTADOS 

Com relação à orientação da atividade física por outro profissional para o grupo NO, 

42,2% (n=19) recebiam orientação do médico para a prática da atividade física e 57,8% 

(n=26) não recebia orientação alguma para a prática de atividade física. 

Com a relação a ocupação da amostra 87,8% era aposentado (n=79), 3,3% era 

comerciante (n=3), 3,3% era professor (n=3) e 5,6% era eletricista (n=5). No grupo O, 80% 

era de aposentado (n=36), 2,2% de comerciantes (n=1), 6,7% professores (n=3) e 11,1%  era 

eletricista (n=5). No grupo NO, 95,6% era de aposentado (n=43) e 3,3% de comerciante 

(n=2). Quanto ao nível de escolaridade, 38,9% tinham o fundamental incompleto (n=35), 

18,9% tinham o fundamental completo (n=17), 5,6% tinham o ensino médio incompleto 

(n=5), 23,3% tinham o ensino médio completo (n=21), 3,3% tinham o superior incompleto 

(n=3) e 10% tinham o superior completo (n=9). Quando analisado separadamente, para o 

grupo O 4,4% tinham fundamental incompleto (n=2), 11,1% fundamental completo (n=5), 

11,1% ensino médio incompleto (n=5), 46,7% ensino médio completo (n=21), 20% superior 

incompleto (n=5) e 6,7% superior completo (n=3). Para o grupo NO, 73% tinham 

fundamental incompleto (n=33) e 26,7% fundamental completo (n=12). 

A tabela 1 abaixo apresenta a característica da amostra (idade, massa corporal, estatura 

e IMC) para os grupos O e NO, foi observado que não houve diferença percentual 

significativa (p=0,230) com respeito a idade (em anos) entre os grupos O  (64,60 ± 3,51) e 

NO (63,86 ± 3,48); com relação à massa corporal  não houve diferença significativa (p=0,097) 

entre os grupos O (68,32 ± 11,53 kg) e NO (72,06±11,24 kg). 

Com relação à estatura, o grupo O (167,35 ± 7,52 cm) apresentou valor 

significativamente (p=0,031) maior de 2% quando comparado ao NO (163,51 ± 7,86 cm); na 
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analise do Índice de massa corporal (IMC) o grupo NO (26,9 ± 3,43 kg/m²)
[4] 

foi classificado 

como excesso de peso segundo Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica (ABESO; 2009) e apresentou diferença significativa de 10% (p=0,000) 

com relação ao grupo O (24,28 ± 3,08 kg/cm²)
[4] 

classificado peso normal (ABESO; 2009). 

 

Tabela 1. Características dos grupos orientado (O) e não orientado (NO) por profissional de 

educação física. 

  Média ± DP Mediana [q1-q3] Mín – Máx Valor de p 

Idade (anos) 
O 64,60 ± 3,51 65 [60-66,5] 60-73 

0,230 
NO 63,86 ± 3,48 65 [61,5-67] 60-72 

Massa (kg) 
O 68,32 ± 11,53 72 [59-79] 50-83 

0,097 
NO 72,06 ± 11,24 75 [62-82] 50-89 

Estatura (cm) 
O 167,35 ± 7,52 169 [161,5-173] 148-180 

0,031 
NO 163,51 ± 7,86* 165 [159-169] 145-178 

IMC (kg/m²) 
O 24,28 ± 3,08 24,80 [21,4-26] 16-32 

0,000 
NO 26,9 ± 3,43* 27,5 [23,7-29-3] 20-32 

*diferença significativa com relação ao grupo O. 

Quanto ao gênero, no total, 52,2% da mostra foi do sexo masculino (n=47) e 47,8% do 

feminino (n=43). No grupo O 57,8% era do sexo masculino (n=26) e 42,2% do feminino 

(n=19), já no grupo NO 46,7% era do sexo masculino (n=21) e 53,3% do feminino (n=24). 

Quanto ao estado civil, 83,3% era casado (n=75), 7,7% era divorciado (n=7) e 9% era 

viúvo (n=8). Quanto ao grupo O, 82,2% era casado (n=37), 6,7% divorciado (n=3) e 11,1% 

viúvo (n=5), já para o grupo NO 84,4% era casado (n=38), 8,9% divorciado (n=4) e 6,7% 

viúvo (n=3). 

Na tabela 2 foi analisado o Nível de Classificação Social (NCS) dos grupos, para o 

grupo O (n=45, 25,51 ± 4,27 de NCS), 8,8% da amostra (n=4) foram classificados na classe 

A, 62,2% (n=28) classificada na classe B e 29% (n=13) classificada na classe C. Para o grupo 

NO (n=45, 18,06 ± 2,68 de NCS), 4,4% (n=2) foi classificada na classe B e 95,6% (n=28) 

classificada na classe C, apresentando diferença significativa (p=0,000), já que o grupo O teve 

NCS maior (+41%) do que o grupo NO. Quando analisado a classificação social da amostra 

geral, 4,5% da amostra pertencia a classe A (n=4), 33,3% pertencia a classe B (n=30) e 62,2% 

pertencia classe C (n=56).  
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Tabela 2. Nível de Classificação Social (NCS) dos grupos orientado (O) e não orientado 

(NO) por profissional de educação física. 

  Média ± DP Mediana [q1-q3] Mín – Máx Valor de p 

      

NCS 
O 25,51 ± 4,27 25 [22-28] 17-36 

0,000 
NO 18,06 ± 2,68* 17 [17-19] 15-29 

*diferença significativa com relação ao grupo O 

Na tabela 3 abaixo, estão apresentados os dados referentes à atividade física praticada 

(tempo de prática diária e em meses, número de modalidades praticadas - NM e dias/semana) 

para os grupos O e NO. Foi possível observar que quanto ao tempo de prática diária (em 

minutos) o grupo O (45,6 ± 22,2) apresentou um valor significativamente maior (+32%, 

p=0,005) quando comparado ao grupo NO (34,6 ± 10,9). No que se refere ao número de 

modalidades praticadas a diferença relativa foi de (41,52%, p=0,000) do grupo O com (1,71 ± 

0,45) em relação ao grupo NO que somente apresentou uma modalidade (caminhada). 

Quando analisado a quantidade de dias por semana (QDS) o grupo O com (3,53 ± 0,78) dias 

apresentou diferença de (+50%, p=0,000) quando comparado ao grupo NO com (2,35 ± 0,77) 

dias; em relação ao tempo de prática (TP) não houve diferença estatística (p=0,441) entre o 

grupo O (36,93 ± 56,92) meses e NO (33,24 ± 68,91). 

 

Tabela 3. Característica da atividade física praticada para os grupos com orientação (O) e sem 

orientação (NO) de profissional de educação física. 

  Média ± DP Mediana [q1-q3] Mín – Máx Valor de p 

TPD (min) 
O 45,6 ± 22,24 30 [30-60] 12-120 

0,005 
NO 34,6 ± 10,99* 30 [30-30] 30-60 

NM 
O 1,71 ± 0,45 2 [1-2] 1-2 

0,000 
NO** - - - 

QDS 
O 3,53 ± 0,78 3 [3-4] 2-5 

0,000 
NO 2,35 ± 0,77* 2 [2-3] 1-4 

TP (meses) 
O 36,93 ± 56,92 17 [6,5-48] 2-336 

0,441 
NO 33,24 ± 68,91 24 [12-30] 8-480 

*diferença significativa com relação ao grupo O. 

NO** = 100% da amostra praticava somente caminhada; TPD = tempo de prática diária; NM = número 

de modalidades; QDS = Quantidade de dias por semana; TP = tempo de prática.   

 

Características da atividade física praticada 

Quanto ao período escolhido para prática da atividade física 90% da amostra preferia 

praticar pela manhã (n=81), 7,8% praticavam pela tarde (n=7) e 2,2% preferia praticar pela 

noite (n=2). Para o grupo O, 82,2% praticavam pela manhã (n=37), 13,3% praticavam a tarde 
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(n=6) e 4,4% praticavam a noite (n=2). No grupo NO, 97,8% praticavam pela manhã (n=44) e 

2,2% praticava a tarde (n=1). 

 No geral, quanto a modalidade escolhida, 50% praticavam caminhada (n=45), 28,9% 

caminhada e musculação (n=26), 2,2% praticavam caminhada e Pilates (n=2), 3,3% 

praticavam caminhada e hidroginástica (n=3), 3,3% praticavam musculação e ciclismo 

estacionário (n=3), 7,8% praticavam apenas musculação (n=7), e 4,4% praticavam apenas 

Pilates (n=4). Para o grupo O, 57,8% praticavam caminhada e musculação (n=26), 4,4% 

praticavam caminhada e Pilates (n=2), 6,7% praticavam caminhada e hidroginástica (n=3), 

6,7% praticavam musculação e ciclismo estacionário (n=3), 15,6% praticavam musculação 

(n=7) e 8,9% praticavam Pilates (n=4). No grupo NO, 100% da amostra praticavam 

caminhada (n=45). 

 

Qualidade de vida 

Na tabela 4 abaixo estão apresentados os dados referentes à qualidade de vida dos 

grupos O e NO. Foi observado que quanto ao domínio capacidade funcional o grupo O 

apresentou um valor (87,4 ± 16,4) significativamente maior (+39%, p=0,000) quando 

comparado ao grupo NO (62,7 ± 18,1). Quanto ao domínio limitações por aspectos físicos o 

grupo O apresentou um valor (96,1 ± 11,8) significativamente maior (+84%, p=0,000) quando 

comparado ao grupo NO (52,22 ± 19,08). Para o domínio dor o grupo O apresentou um valor 

(49,95 ± 9,38) significativamente maior (+35%, p=0,000) quando comparado ao grupo NO 

(36,97 ± 10,52). Com relação ao domínio estado geral de saúde o grupo O apresentou um 

valor (80,48 ± 19,13) significativamente maior (+47%, p=0,000) quando comparado ao grupo 

NO (54,73 ± 10,91). Quanto ao domínio vitalidade o grupo O apresentou um valor (76,33 ± 

14,82) significativamente maior (+18%, p=0,000) quando comparado ao grupo NO (64,66 ± 

11,55). Com relação ao domínio limitações por aspectos sociais o grupo O apresentou um 

valor (90,08 ± 14,44) significativamente maior (+49%, p=0,000) quando comparado ao grupo 

NO (60,42 ± 17,9). Quanto ao domínio limitações por aspectos emocionais o grupo O 

apresentou um valor (98,53 ± 6,87) significativamente maior (+88%, p=0,000) quando 

comparado ao grupo NO (52,48 ± 25,31). As questões relacionadas ao domínio saúde mental 

o grupo O apresentou um valor (84,08 ± 11,48) significativamente maior (+14%, p=0,000) 

quando comparado ao grupo NO (73,77 ± 9,24). Com relação à média geral do SF-36 o grupo 

O apresentou um valor (82,86 ± 9,92) significativamente maior (+45%, p=0,000) que o grupo 

NO com (57,25 ± 10,56). 

 



19 

 

Tabela 4. Valores de qualidade de vida (para os diferentes domínios do SF-36) para o grupo 

que recebia orientação (O) e que não recebia orientação (NO) pelo profissional de educação 

física.  

SF-36 (Domínios)  Média ± DP Mediana [q1-q3] Mín - Máx Valor de p 

CF 
O 87,44 ± 16,46 95 [80-100] 40-100 

0,000 
NO 62,77 ± 18,13* 55 [50-80] 35-100 

LAF 
O 96,11 ± 11,86 100 [100-100] 50-100 

0,000 
NO 52,22 ± 19,08* 50 [50-50] 25-100 

D 
O 49,95 ± 9,38 54 [42-60] 30-60 

0,000 
NO 36,97 ± 10,52* 42 [31-42] 21-54 

ESG 
O 80,48 ± 19,13 85 [62-98,5] 35-100 

0,000 
NO 54,73 ± 10,91* 52 [52-57] 32-97 

V 
O 76,33 ± 14,82 80 [62-90] 45-100 

0,000 
NO 64,66 ± 11,55* 65 [60-70] 40-100 

AS 
O 90,08 ± 14,44 100 [75-100] 50-100 

0,000 
NO 60,42 ± 17,9* 50 [50-68,7] 38-100 

AE 
O 98,53 ± 6,87 100 [100-100] 67-100 

0,000 
NO 52,48 ± 25,31* 33 [33,3-66,6] 33-100 

SM 
O 84,08 ± 11,48 88 [80-92] 48-100 

0,000 
NO 73,77 ± 9,24* 76 [68-80] 56-92 

M O 82,86 ± 9,92 85,2 [77,8-91,1] 55,96-93+,88 
0,000 

 NO 57,25 ± 10,56* 54,4 [50,5-61,9] 42,35-92,88 

*diferença significativa com relação ao grupo O. CF = capacidade física; LAF = 

limitações por aspectos físicos; D = Dor; ESG = estado geral da saúde; V = Vitalidade; AS = 

limitações por aspectos sociais; AE = limitações por aspectos emocionais; SM = saúde mental 

e M = média. 

 

Tabela 5 – Dados de variação (% - delta) dos principais achados da comparação entre os 

grupos orientado (O) vs. não orientado (NO). 
 Média Mediana 

Características dos grupos 

Estatura (cm) +2% +0,02% 

IMC (kg/m²) +10% +28% 

Nível de classificação sócio econômica 

NCS +41% +47% 

Característica da atividade física 

TPD (min) +32% s/variação % 

QDS +50% +50% 

SF-36 

CF +39% +73% 

LAF +84% +100% 

DOR +35% +28% 

ESG +47% +63% 

V +18% +23% 

AS +49% +100% 

AE +88% +200% 

SM +14% +16% 

M +45% +57% 
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4. DISCUSSÃO 

O objetivo principal da pesquisa foi comparar níveis de qualidade de vida de idoso que 

recebem e não recebem orientação na pratica de atividade física, onde foi observado que o 

grupo O que pratica atividade física apresentou maior nível de qualidade de vida comparado 

ao grupo NO. Com relação aos nossos principais achados e os possíveis desdobramentos e 

discussão podemos apontar que: 

O grupo O praticante de exercício físico desse presente estudo apresentou idade 64,60 

± 3,51 (anos), peso 68,32 ± 11,53 (kg), estatura 167,35 ± 7,52 (cm) e IMC de 24,28 ± 3,08 

(Kg/cm²)[4], bem como, o grupo NO praticantes de atividade física apresentou menor NCS  e 

menor nível de escolaridade quando comparado com o grupo O corroborando com achados 

semelhantes de FLORINDO et al. (2001). 

O NCS (tabela 1) demonstrou diferença percentual de +41% (p=0,000) do grupo O 

com média da amostra pertencente à classe B comparado ao grupo NO que apresentou média 

da amostra pertencente à classe C, supondo que o acesso à orientação pelo profissional de 

educação física está diretamente relacionado ao NCS corroborando com achados de 

FLORINDO et al. (2001). 

O nível de escolaridade do grupo O desse presente estudo apresentou 15,5% (n=7) da 

amostra tendo acesso somente ao ensino fundamental e o grupo NO 100% da amostra (n=45) 

somente teve acesso ao ensino fundamental, demonstrando relação significativa do nível de 

escolaridade com o acesso ao exercício físico corroborando com a pesquisa de FLORINDO et 

al. (2001). 

No presente estudo valores referentes à idade e peso corporal (tabela 1) não 

apresentaram diferença estatística, no entanto a estatura apresenta diferença percentual de 

2,29% entre os grupos O e NO que influencia diretamente no valor do IMC dos mesmos 

(p=0,000). 

Recomendações do American College of Sports Medicine (ACSM) e American Heart 

Association (AHA) (2007) constataram benefícios do exercício físico quando praticado com 

uma frequência de 3 a 5 vezes por semana a uma duração diária de 20 a 60 minutos com 

atividades combinadas; o grupo O se aproximou das recomendações apresentando maior 

qualidade de vida quando relacionado ao grupo NO que praticavam somente atividade física, 

bem como 68,9% (n=31) do grupo O praticavam atividades combinadas comparado com o 

grupo NO que não apresentou nenhuma atividade combinada, corroborando assim com as 

diretrizes do ACSM; AHA (2007). 
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ALMEILDA et al. (2010) analisaram a qualidade de vida em idosos participantes de 

grupos de convivência com  idade de 66,73 ± 5,82 (anos) e idosos não participantes com 

idade de 66,70 ± 5,70 (anos), por  meio do SF-36 e verificou diferença percentual de 

qualidade de vida entre os dois grupos; no presente estudo de forma análoga verificou 

diferença percentual de qualidade de vida entre o grupo O e o grupo NO sem apresentar 

diferença estatística na idade dos voluntários (p=0,230). 

FLORINDO et al. (2001) verificaram por meio de pesquisa os fatores associados a 

prática de exercício físico em idosos com idade de 62,5 ± 7,9 (anos), peso de 73,1 ± 12,8 

(Kg), estatura de 165,3 ± 6,6 (cm) e IMC 26,7 ± 4,1 (Kg/m
2
), e identificou que os fatores de 

baixa classificação social e baixa escolaridade estão relacionados a menor número de 

praticantes de exercício físico. 

POZZA et al. (2007) verificaram por meio de um estudo que um grupo de idoso 

apresentou melhora na qualidade de vida após um programa terapêutico envolvendo 

exercícios físicos e trabalhos manuais com duração de 4 semanas, a avaliação foi por meio do 

SF-36; no presente estudo o grupo O que praticava exercício físico apresentou diferenças 

significativas em todos os domínios do SF-36 comparado com o grupo NO que praticava 

atividade física, corroborando assim com os achados de POZZA et al. (2007). 

No entanto não encontramos trabalhos que avaliaram  na mesma perspectiva e 

temática que o nosso, sendo o grupo com orientação e outro grupo sem a devida orientação 

com foco na população idosa. 

 

5. CONCLUSÃO  

Com os achados deste estudo foi possível observar que o grupo O apresentou maior 

qualidade de vida em comparação com o grupo NO, tendo como principais fatores limitadores 

ao acesso à orientação pelo profissional de educação física o NCS e nível de escolaridade do 

individuo, demonstrando a necessidade de democratizar o acesso à orientação e inclusão da 

população idosa ao exercício físico.  

 

6. APLICAÇÕES PRÁTICAS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O presente estudo abre novos horizontes e revela um campo de atuação carente da 

presença do profissional de educação física, e confirma a importância da atividade física 

orientada, bem como seus benefícios, com ênfase na longevidade, e os obstáculos a serem 

vencidos com o intuito de democratizar o acesso a orientação especializada na prática da 

atividade física. O estudo realizado apresentou limitações quanto a sua população podendo ser 
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aumentada o seu número de elementos (n), e por se tratar de um estudo de questionário, ou 

seja, subjetivo, e não ter usado algum método direto/objetivo para avaliar o nível de atividade 

física. 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEILDA, Alves Edelves et. al. COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

ENTRE IDOSOS QUE PARTICIPAM E IDOSOS QUE NÃO PARTICIPAM DE 

GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NA CIDADE DE ITABIRA-MG. Belo Horizonte-MG. 

2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbgg/v13n3/a10v13n3.pdf. Acesso em: 

16 de Julho de 2017. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE PESQUISA (ABEP). CRITÉRIO DE 

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA BRASIL. Brasil. 2012. Disponível em: 

http://www.abep.org/criterio-brasil. Acesso em: 2 de fevereiro de 2017. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME 

METABÓLICA (ABESO). DIRETRIZES BRASILEIRAS DE OBESIDADE. Brasil. 

2009. Disponível em: 

http://www.abeso.org.br/pdf/diretrizes_brasileiras_obesidade_2009_2010_1.pdf. Acesso em: 

5 de fevereiro de 2017. 

AUGUSTO, Cleiciele Albuquerque et al. PESQUISA QUALITATIVA: Rigor metodológico 

no tratamento da teoria dos custos de transação em artigos apresentados nos congressos da 

SOBER (2007-2011). Brasília. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 03 

de fevereiro de 2017. 

BOMPA, T. O. PERIODIZAÇÃO: TEORIA E METODOLOGIA DO TREINAMENTO. 

4. ed., São Paulo: Phorte, 2002. 

BRASIL. Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA 

CIVIL: Subchefia Para Assuntos Jurídicos. Brasília-DF. 4 de Janeiro de 1994. Capitulo 1, 

artigo 1 e 2. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm>. Acesso 

em: 19 de outubro de 2016. 

CICONELLI, Rozana Mesquita. TRADUÇÃO PARA LÍNGUA PORTUGUESA E 

VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO GENÉRICO DE AVALIAÇÃO DE 

QUALIDADE DE VIDA SF-36 (BRASIL SF-36). São Paulo. 1999. Disponível em: < 

file:///F:/ufes/TCC/Valida%C3%A7%C3%A3o-do-Question%C3%A1rio-de-qualidade-de-

Vida-SF-36.pdf>. Acesso em: 2 de Fevereiro de 2017. 

http://www.scielo.br/pdf/rbgg/v13n3/a10v13n3.pdf
http://www.abep.org/criterio-brasil
http://www.abeso.org.br/pdf/diretrizes_brasileiras_obesidade_2009_2010_1.pdf
http://www.scielo.br/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.842-1994?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm
file:///F:/ufes/TCC/ValidaÃ§Ã£o-do-QuestionÃ¡rio-de-qualidade-de-Vida-SF-36.pdf
file:///F:/ufes/TCC/ValidaÃ§Ã£o-do-QuestionÃ¡rio-de-qualidade-de-Vida-SF-36.pdf


23 

 

ESQUENAZI, Danuza; SILVA, Sandra; GUIMARÃES, Marco. ASPECTOS 

FISIOPATOLÓGICOS DO ENVELHECIMENTO HUMANO E QUEDAS EM 

IDOSOS. Rio de Janeiro. 2014. Disponível em: < 

http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=467>.  Acesso em: 1 de fevereiro de 2017. 

FLORINDO, Alex Antonio et. al. FATORES ASSOCIADOS À PRÁTICA DE 

EXERCÍCIOS FÍSICOS EM HOMENS VOLUNTÁRIOS ADULTOS E IDOSOS 

RESIDENTES NA GRANDE SÃO PAULO, BRASIL. São Paulo 2001. Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v4n2/05.pdf:. Acesso em: 15 de julho de 2017. 

GOBBI, Sebastião. VILLAR, Rodrigo & ZAGO, Anderson Saranz. EDUCAÇÃO FÍSICA 

NO ENSINO SUPERIOR: Bases Teórico-Práticas do Condicionamento 

Físico. Conceito e Contexto do Condicionamento Físico. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES (IJSN). CENSO REGIONAL (VITÓRIA-

ES). Vitória. 2012. Disponível em: < http://www.ijsn.es.gov.br/assuntos/censo-demografico>. 

Acesso em: 28 de outubro de 2016. 

JACOB FILHO, W.; COSTA, G.A. ATIVIDADE FÍSICA E MENOPAUSA: relação 

mais que perfeita, 2006. Disponível em: 

<http://www.afrid.faefi.ufu.br/artigo_af_e_menopausa.php>  Acesso em: 10 de 

fevereiro de 2017. 

MATSUDO, S. M. ATIVIDADE FÍSICA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE 

DE VIDA NO ENVELHECIMENTO. Revista Brasileira de Educação Física Esportiva, 

v. 20, p. 135-137, set. 2006. 

MCARDLE, W.D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO: 

ENERGIA, NUTRIÇÃO E DESEMPENHO HUMANO 4º ED. 1998. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. Disponível em: https://issuu.com/guanabarakoogan/docs/mcardle-

fisiologia-issuu. Acesso em: 27 de Julho de 2017. 

NAHAS, M. V. ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: CONCEITOS 

E SUGESTÕES PARA UM ESTILO DE VIDA ATIVO. Londrina, Editora Mediograf, 

4ª edição, 2006. 

NAHAS, Markus. 2001. Atividade física, saúde e Qualidade de Vida: CONCEITOS E 

SUGESTÕES PARA UM ESTILO DE VIDA ATIVO. 2a ed. Londrina: Midiograf. 

http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=467
http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v4n2/05.pdf:
http://www.ijsn.es.gov.br/assuntos/censo-demografico
https://issuu.com/guanabarakoogan/docs/mcardle-fisiologia-issuu
https://issuu.com/guanabarakoogan/docs/mcardle-fisiologia-issuu


24 

 

OLIVEIRA, Aldalan Cunha et. al. QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS QUE 

PRATICAM ATIVIDADE FÍSICA – Uma Revisão Sistemática. Rio de Janeiro. 2010.  

Disponível em: < http://www.scielo.br/>. Acesso em: 2 de novembro de 2016. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE NA 

EUROPA: EVIDÊNCIAS PARA A ACÇÃO. Centro de Investigação em Actividade 

Física, Saúde e Lazer. Porto, 2006. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). RELATÓRIO MUNDIAL DE 

ENVELHECIMENTO E SAÚDE. 2015.  Disponível em: < 

apps.who.int/iris/bitstream/10665/186468/6/WHO_FWC_ALC_15.01_por.>. Acesso em: 10 

de novembro de 2016. 

POZZA. Marina Salomani et. al. MÉTODO PILATES RELACIONADO À QUALIDADE 

DE VIDA EM UM GRUPO DE IDOSOS. São José dos campos-SP. 2007. Disponível 

em: 

http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2008/anais/arquivosEPG/EPG01451_01_O.pdf 

Acesso em: 20 de Julho de 2017. 

RASO, V. Envelhecimento saudável. MANUAL DE EXERCÍCIOS COM PESOS. São 

Paulo: San Designer, 1. ed., p. 31-59, 2007. 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), Censo 2010. Rio de Janeiro 2010. Disponível 

em: < http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo>. Acesso em: 27 de outubro de 2016. 

RECOMMENDATION FROM THE AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE 

AND THE AMERICAN HEART ASSOCIATION (ACMS/AHA). PHYSICAL ACTIVITY 

AND PUBLIC HEALTH IN OLDER ADULTS. 2007. Disponível em: 

http://circ.ahajournals.org/content/circulationaha/116/9/1094.full.pdf. Acesso em: 22 

de Julho de 2017. 

SILVA, Rodrigo Sinnott et. al. ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA. Rio de 

Janeiro. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 30 de janeiro de 2017. 

SHEPHARD, R. J. ENVELHECIMENTO ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE. são paulo-

sp: phorte, 2003. 

SINÉSIO, N. B. O. UNIVERSIDADE DA MELHOR IDADE: uma proposta salesiana. 

campo grande: ucdb, 1999. 

SOUZA, Juliana Schimitt et al. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA EM IDOSOS: 

ESTIMATIVAS DE PESO E ALTURA E CONCORDÂNCIA ENTRE 

http://www.scielo.br/
http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2008/anais/arquivosEPG/EPG01451_01_O.pdf
http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo
http://circ.ahajournals.org/content/circulationaha/116/9/1094.full.pdf
http://www.scielo.br/


25 

 

CLASSIFICAÇAO DE IMC. Rio de Janeiro. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br>. 

Acesso em: 28 de julho de 2017 

VECCHIA, Roberta Dalla et. al. QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE: Um 

Conceito Subjetivo. São Paulo. 2005.  Disponível em: < http://www.scielo.br>. Acesso em: 

10 de novembro de 2016. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). ACTIVE AGEING: A POLICY 

FRAMEWORK. WHO/NMH/NPH/02.8 ISBN. 2005. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf. Acesso em: 10 de 

novembro de 2016. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). WORLD HEALTH ORGANIZATION 

QUALITY OF LIFE (WHOQOL). 2013. Disponível em: 

<http://www.who.int/mental_health/publications/whoqol/en/> . Acesso em: 12 de Outubro de 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VECCHIA,+ROBERTA+DALLA
http://www.scielo.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf
http://www.who.int/mental_health/publications/whoqol/en/

