
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

 

 

 

 

 

RAQUEL DE MORAES FIRME 

TIAGO CARDOSO DE BARROS 

 

 

 

NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE ENVELHECIMENTO E ATIVIDADE 

FÍSICA ENTRE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA 

2018 



 
 

RAQUEL DE MORAES FIRME 

TIAGO CARDOSO DE BARROS 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE ENVELHECIMENTO E ATIVIDADE 

FÍSICA ENTRE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao 

Curso de graduação em Educação Física da 

Universidade Federal do Espírito Santo, como 

requisito para obtenção do título de Bacharel. 

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Luiz Vancini 

Co-orientador: Prof. Dr. Claudio André Barbosa de 

Lira 

 

 

 

 

VITÓRIA 

2018 



 
 

RAQUEL DE MORAES FIRME 

TIAGO CARDOSO DE BARROS 

 

NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE ENVELHECIMENTO E ATIVIDADE 

FÍSICA ENTRE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao Curso de graduação em Educação 

Física da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito para obtenção do 

título de Bacharel. 

 

Trabalho defendido e aprovado em: ____/____/______ 

 

Composição da Banca de Avaliação: 

 

______________________________________ 
 Prof. Dr. Rodrigo Luiz Vancini 

Orientador 

 

______________________________________ 
Prof. Dr. Claudio André Barbosa de Lira (Co-orientador) 

 

 

 

______________________________________ 
Me. Diogo Grativol Venturi 

 

 

 

_____________________________________ 
Me. Rodrigo Freire de Almeida 

 

 

 

 

Junho de 2018 



 
 

AGRADECIMENTOS 

Aos Professores, não somente por nos terem apoiado, mas por terem nos feito 

aprender o verdadeiro significado da palavra dedicação, terão nosso eterno 

agradecimento;  

Especialmente aos professores Rodrigo Luiz Vancini, nosso orientador, e Claudio 

André Barbosa de Lira, nosso co-orientador que com tanta presteza colaborou nesta 

monografia; 

Aos nossos colegas de curso, que convivemos durante todo o processo de formação; 

Aos 118 profissionais, que propuseram a responder aos questionários, para que este 

projeto se concretizasse; 

A Deus por nos ter dado forças e iluminando nossos caminhos para que possamos 

concluir com mais essa etapa com louvor; 

Por fim, gostaríamos de agradecer aos nossos amigos e familiares, pelo carinho e 

pela compreensão nos momentos em que a dedicação aos estudos foi prioridade e, a 

todos que contribuíram direta ou indiretamente para que esse trabalho fosse 

realizado. A todos, nosso eterno agradecimento! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E sabemos que todas as coisas 

contribuem juntamente para o bem 

daqueles que amam a Deus, daqueles 

que são chamados segundo o seu 

propósito.” 

Romanos 8:28 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/8/28+


 
 

RESUMO 

 

Idosos apresentam baixa participação em atividades físicas. Um importante problema 

na prescrição de exercícios para idosos é a falta de profissionais qualificados. O 

objetivo desse estudo foi avaliar o nível de conhecimento sobre a prescrição de 

exercício para idosos de acordo com diretrizes publicadas pelo Colégio Americano 

de Medicina do Esporte em profissionais de educação física. Participaram deste 

estudo 118 profissionais graduados em educação física (71 homens; tempo de 

formado 5,5±4,1 anos; idade: 30,3±5,6 anos) de instituições públicas (22,9%, n=27) 

e privadas (77,1%, n=91). Para a correta avaliação do nível de conhecimento sobre 

envelhecimento e atividade física entre profissionais de educação física foi elaborado 

um questionário, com questões fechadas (Sim, Não e Não sei – 27 questões; Sim e 

Não – 4 questões; de jeito nenhum, um pouco, moderadamente, bastante, 

extremamente – 1 questão) baseado nas diretrizes publicadas pelo Colégio 

Americano de Medicina do Esporte (McDermott et al, 2006; ACSM, 2004). As 

questões possuíam uma resposta certa e a soma do número de respostas corretas foi 

utilizada para a análise e normalizadas na escala de zero a 10. Os resultados desse 

estudo demonstram um bom conhecimento sobre envelhecimento e exercício entre os 

entrevistados. Nossos achados demonstram que os profissionais de educação física se 

encontram preparados para atuar com a prescrição de exercícios físicos para idosos 

mesmo que não apresentem experiência efetiva na área ou mesmo que não tenham 

tempo significativo de atuação na profissão sendo um conteúdo fundamental nos 

cursos de graduação na área. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Educação Física; Atividade Física; 

Conhecimento. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Elderly people have low participation in physical activities. The lack of qualified 

professionals to serve them fosters this reality and makes the prescription of specific 

exercises a deadlock for this group. The objective of this study was to evaluate the 

level of knowledge about exercise prescription for the elderly according to guidelines 

published by the American College of Sports Medicine in physical education 

professionals. A total of 118 professionals graduated in physical education (71 men, 

graduated 5,5 ± 4,1 years ago; Age: 30,3 ± 5,6 years old) from public institutions 

(22.9%, n = 27) and from private institutios (77.1%, n = 91) participates in this study. 

For the correct evaluation of the level of knowledge about aging and physical activity 

among physical education professionals, a questionnaire was elaborated, with closed 

questions (Yes, No and I do not know - 27 questions; Yes and No - 4 questions; not 

at all, a little , moderately, quite, extremely - 1 question) based on the guideline 

published by the American College of Sports Medicine (McDermott et al, 2006; 

ACSM, 2004). The questions had a right answer and the sum of numbers of the 

correct answers was used for the analysis and normalized in the scale of zero to 10. 

The results of this study demonstrate a good knowledge about aging and exercise 

among the interviewees. Our findings demonstrate that physical education 

professionals are prepared to act with the prescription of physical exercises for the 

elderly even if they do not present effective experience in the area or even if they do 

not have significant time of practice in the profession whereas that It is a 

fundamental content in undergraduate courses in the area. 

 

Keywords: Aging; Physical Education; Physical activity; Knowledge. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento está relacionado com diversas modificações 

fisiológicas que implicam negativamente na funcionalidade, na mobilidade, na 

autonomia, na saúde e na qualidade de vida do indivíduo (FARIA; MARINHO, 

2004). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), as 

pessoas com mais de 60 anos são hoje, 12,6% da população brasileira, ou 24,85 

milhões de pessoas. Estima-se que em 2050 essa população corresponderá a 30% do 

número total de habitantes. 

Com esse aumento significativo da população de idosos, surge a preocupação 

com os cuidados de saúde desses indivíduos e com a formação de recursos humanos 

na área da atividade física e gerontologia, tendo em vista que a atividade física vem 

ganhando destaque nos últimos anos nessa área, deixando clara a importância do 

incentivo à sua prática regular por indivíduos acima dos 60 anos (BRANDALIZE et 

al., 2011; LOPES et al., 2012). 

Segundo Matsudo (2002), atualmente, é praticamente consenso entre os 

profissionais da saúde que a atividade física é um fator determinante no sucesso do 

processo do envelhecimento, refletindo não só em uma maior longevidade, como 

também na melhora da qualidade de vida. Porém, para proporcionar os benefícios 

esperados, cabe aos profissionais de Educação Física o empenho em manter-se 

devidamente atualizado a respeito das diretrizes de prescrição de exercícios para 

indivíduos idosos, uma vez que, estes profissionais são os legalmente habilitados 

para a prescrição do exercício físico (ROCHA; CARNEIRO; JÚNIOR, 2006; 

ZENKO & EKKEKAKIS, 2015). 

Neste contexto, a falta de treinamento especializado ou a falta de atualização 

com relação ao desenvolvimento científico tornam o profissional de Educação Física 

vulnerável a desatualizações e defasagens. Tal cenário é preocupante, pois pode 

comprometer a qualidade do serviço prestado por esse profissional no que concerne à 

prescrição de exercícios. De fato, é sabido que o exercício é ferramenta importante 

para a melhora da saúde se for bem prescrito, orientado e supervisionado e, em 

algumas situações, o exercício pode prejudicar a saúde do indivíduo se aquelas 

características não forem atendidas. 
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Estudos anteriores tiveram como objetivo investigar o conhecimento de 

profissionais da saúde sobre diferentes doenças, tais como epilepsia (Vancini et al., 

2010; Vancini et al., 2012) e poliomielite e síndrome pós-poliomielite (de Lira et al., 

2013). Vancini et al. (2010) investigaram o conhecimento de professores de 

educação física sobre epilepsia e encontraram que estes profissionais possuem 

concepções erradas sobre a doença. Surpreendentemente, um entrevistado respondeu 

que a epilepsia tem sua etiologia ligada às questões “demoníacas”. Posteriormente, o 

mesmo grupo de pesquisadores investigou o conhecimento sobre epilepsia entre 

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas e entre esses profissionais 

também foram identificadas concepções erradas sobre a doença, sobretudo entre 

fisioterapeutas e nutricionistas (Vancini et al., 2012). De Lira et al. (2013) 

investigaram o conhecimento sobre poliomielite e síndrome pós-poliomielite entre 

professores de educação física e, à semelhança dos estudos mencionados 

anteriormente, também encontraram concepções erradas sobre o assunto. Destaca-se 

que Vancini et al. (2012) e de Lira et al. (2013) mostraram que aqueles profissionais 

que em algum momento da formação profissional tiveram contato com informações 

sobre epilepsia e poliomielite e síndrome pós-poliomielite, respectivamente, por 

meio de disciplina na graduação, eventos científicos e etc., apresentaram maior nível 

de conhecimento sobre os assuntos abordados. Tais resultados denotam que 

programas de formação continuada devem ser fomentados entre profissionais da 

saúde. 

Outros estudos avaliaram o conhecimento de profissionais de saúde sobre 

ciência do exercício e áreas correlatas. Por exemplo, ZENKO & EKKEKAKIS 

(2015) investigaram o conhecimento de profissional certificados em ciência do 

exercício sobre as diretrizes do American College of Sports Medicine publicadas em 

2011 por Garber et al. Para tanto, 1808 profissionais responderam, via formulário 

eletrônico, um questionário contendo 11 questões sobre frequência, duração e 

intensidade do exercício em termos de frequência cardíaca, equivalente metabólico e 

percepção subjetiva de esforço. Em média, os profissionais tiveram um desempenho 

de aproximadamente 50% o que levaram os autores a concluir que existe um espaço 

significativo para melhora do conhecimento entre esses profissionais. Leal et al. 

(2018) investigaram o conhecimento sobre ciência do exercício e do esporte em uma 

amostra de fisioterapeutas, nutricionistas e professores de educação física que 
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participaram de um processo classificatório para ingresso em um curso de 

especialização em fisiologia do exercício. Para tanto, 11 questões do processo 

classificatório foram avaliadas. Os autores encontraram que os profissionais de saúde 

apresentaram concepções erradas sobre ciência do exercício e do esporte, sobretudo 

sobre consumo máximo de oxigênio. 

Considerando o envelhecimento da população em diversos países do mundo 

(incluindo o Brasil), estudos que investiguem o conhecimento de profissionais da 

saúde sobre envelhecimento e especificamente sobre o binômio envelhecimento e 

exercício são desejáveis. Entretanto, pelo menos do que é do nosso conhecimento, 

nenhum estudo investigou tal temática. Considerando que no Brasil, a prescrição de 

exercício físico é privativa do profissional de educação física, estudos que 

investiguem o conhecimento desses profissionais sobre envelhecimento e exercício 

são altamente desejáveis. Portanto, os objetivos do presente estudos foram avaliar se 

o nível de conhecimento sobre a prescrição de exercício para idosos por parte dos 

profissionais de Educação Física está de acordo com diretrizes publicadas pelo 

Colégio Americano de Medicina do Esporte (McDermott et al, 2006; ACSM, 2004). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Casuística 

 

Participaram deste estudo 118 profissionais graduados em Educação Física 

(73 homens e 45 mulheres; tempo de formado 5,5±4,1; idade: 30,3±5,6; mínimo-

máximo: 23-54 anos) de instituições públicas (22,9%, n=27) e privadas (77,1%, 

n=91). Os mesmos prestavam serviços nos mais variados locais de atuação, sendo 

55,9% (n= 66) academias; 28% (n=33) como Personal Treiner; 11% (n=13) em 

estúdios; 10,2% (n=12) em escolas; 3,4% (n=4) com ginástica; 2,5% (n=3) com 

natação, 1,7% (n= 2) são empresários; 0,8% (n=1) atuam com pilates e 0,8% (n=1) 

dos entrevistados trabalhavam com hidroginástica, sendo que um único entrevistado 

atuava em mais de uma atividade. 

A seleção dos participantes foi baseada no seguinte critério: não poderia 

possuir especialização em qualquer área que contemplasse prescrição de atividade 

física, fisiologia do exercício e biomecânica para idosos e gerontologia. De todos os 

entrevistados, 17,8% (n = 21) tinham pós-graduação, dos quais 23,8% (n= 5) em 

treinamento funcional, 19% (n= 4) em musculação e treinamento, 19% (n= 4) em 

gestão, 9,5% (n= 2) em educação física escolar, 9,5% (n= 2) em treinamento 

individualizado, 4,8% (n= 1) em fisiologia do exercício, 4,8% (n= 1) em treinamento 

esportivo, 4,8% (n= 1) em treinamento e qualidade de vida e 4,8% (n= 1) em 

treinamento específico. Outros 82,2% dos entrevistados (n = 97) possuíam apenas a 

graduação em educação física. Dos profissionais envolvidos, 3,4% (n= 4) possuíam 

outra graduação, sendo, 50% (n= 2) já formados em ciências contábeis, 25% (n= 1) 

em matemática e 25% (n= 1) em bacharelado em educação física. Na tabela 1 abaixo 

estão apresentadas as características da amostra. 
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Tabela 1: Características gerais da amostra. 

 Homem (n=73) Mulher (n=45) Total (n=118) 

Idade (anos)
1
 30,3±5,6 30,2±5,6 30,3±5,6 

Tempo de formado 

(anos)
1
 

5,5±4,1 5,5±4,1 5,5±4,1 

Pós-graduação 0,2±0,4 0,2±0,4 0,2±0,4 

1
Dados presentados sob a forma de média ± desvio padrão. 

 

2.2 Questionário 

 

Para avaliar o nível de conhecimento sobre envelhecimento e atividade física 

entre profissionais de Educação Física foi criado um questionário, com questões 

fechadas (Sim, Não e Não sei – 27 questões; Sim e Não – 4 questões; de jeito 

nenhum, um pouco, moderadamente, bastante, extremamente – 1 questão) baseado 

nas seguintes diretrizes:  

McDermott AY, Mernitz H. Exercise and older patients: prescribing guidelines. Am 

Fam Physician. 2006 Aug 1;74(3):437-44. 

American College of Sports Medicine. Physical activity programs and behavior 

counseling in older adult populations. Med Sci Sports Exerc. 2004 Nov;36(11):1997-

2003. 

O questionário foi desenvolvido para avaliar dois domínios: profissional 

(quadro 1) e do conhecimento sobre envelhecimento e exercício (quadro 2), e 

respondido em aproximadamente 10 minutos de forma isolada e individual.  

Além disso, foi composto por uma sessão de cadastro com os seguintes itens: 

nome; data de preenchimento; data de nascimento; idade (anos); sexo (m/f); 

local/área em que atua; curso de graduação; ano de conclusão da graduação; 

instituição que se graduou; a instituição da graduação é: pública federal, pública 

estadual, pública municipal, privada; qual é o seu maior nível de formação? possui 

pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado); em que área?; outra 

graduação?; qual? 

Para os objetivos do presente estudo, as questões referentes ao domínio 

“conhecimento sobre envelhecimento e exercício” foram analisadas. Estas questões 
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possuíam uma resposta correta e a soma do número de respostas corretas foram 

utilizadas para a análise e normalizadas na escala de zero a 10 pontos. Com base 

nessa pontuação, o desempenho dos entrevistados foi classificado como sendo ruim 

(0 – 4,99 pontos), regular (5 – 6,99 pontos), bom (7 – 8,49 pontos) ou ótimo (8,5 – 

10 pontos). 

Todas as dúvidas pertinentes relacionadas aos itens contidos no questionário 

foram elucidadas pelos pesquisadores. Após a leitura do termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) os participantes responderam ao questionário. Todos os 

procedimentos foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

 

Quadro 1: questões referentes ao domínio profissional. 

Questão  

Q1 Na sua prática de estágio prestou auxilio e acompanhou o trabalho 

realizado com pessoas idosas? 

Q2 Na sua prática profissional prestou serviço para pessoas idosas? 

Q3 Já teve ou obteve informações a respeito do envelhecimento e exercício 

físico (livros, panfletos, palestras, cursos, artigos científicos e etc.)? 

Q4 Durante a sua formação na Universidade, teve aulas e informações 

específicas com relação à prescrição de atividades físicas para idosos? 

Q5 De acordo com seu nível atual de conhecimento, sente segurança em 

prescrever exercícios físicos para idosos? 

 

Quadro 2: questões referentes ao domínio do conhecimento. 

Questão  

Q1 Biologicamente, o envelhecimento (é um processo multifatorial) que está 

associado ao acúmulo gradual e progressivo de grande variedade de 

danos moleculares e celulares. Ao longo do tempo, esses danos 

conduzem à diminuição das reservas fisiológicas, risco aumentado de 

doenças e diminuição da capacidade funcional. 

Q2 A atividade física é uma das maiores alternativas para as pessoas 

aumentarem a longevidade de forma ativa e com independência, 

autonomia e qualidade de vida, pois reduz as limitações funcionais. 
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Q3 A atividade física predominante aeróbia fornece proteção contra os 

efeitos deletérios das doenças crônicas associadas ao envelhecimento. 

Q4 O exercício de força é seguro para idosos e lesões raramente ocorrem. 

Q5 A perda de massa muscular e força (sarcopenia) têm papel chave e 

associação com distúrbios e perdas relacionadas à idade incluindo 

osteoporose, risco de quedas e incapacidade física. 

Q6 O equilíbrio é a capacidade de manter o controle corporal sobre uma 

base de apoio de modo a evitar uma queda. Como as quedas são comuns 

entre idosos, o treinamento do equilíbrio é primordial. 

Q7 O apoio social de familiares e amigos e suporte profissional (técnico, 

educacional e científico) são primordiais para o aumento da adesão ao 

exercício físico entre idosos. 

Q8 Preocupação com a segurança é uma barreira à prática de exercício físico 

entre idosos. É preciso orientar sobre os riscos reais e auxiliar os idosos a 

entender como podem monitorar os níveis de intensidade do exercício 

físico por conta própria. 

Q9 A atividade física de baixa intensidade pode ser realizada com segurança 

por um idoso sedentário assintomático mesmo se não tenha realizado 

uma avaliação médica recente. 

Q10 A sarcopenia é o declínio, relacionado à idade, da massa e força 

musculares. A mesma relaciona-se com a redução da função muscular, 

do desempenho físico, da qualidade de vida e com perda de 

independência. O exercício de força tem-se mostrado efetivo em retardar 

o avanço da sarcopenia proporcionando aprimoramento substancial da 

função física. 

Q11 A prática de hidroginástica é a melhor alternativa para melhorar a saúde 

óssea e muscular de idosos. 

Q12 Entre idosos, aumentar a força muscular em torno das articulações reduz 

o risco de lesão musculoesquelética. 

Q13 Atividades físicas e esportivas vigorosas e intensas são recomendadas 

apenas para idosos experientes e acostumados e que tenham aptidão 

física suficiente para realiza-las. 

Q14 Idosos (homens e mulheres) com 65 anos ou mais, de acordo com o 

American College of Sports Medicine, devem praticar atividades 

aeróbias que não promovam estresse ortopédico excessivo como, por 
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exemplo, a caminhada. 

Q15 A atividade física é considerada uma terapia não farmacológica para os 

idosos e pode ser comparável a um medicamento, ou seja, segue uma 

relação dose-resposta.  

Q16 Idosos apresentam maior risco de lesões ortopédicas e eventos cardíacos 

e por isso a prática de atividade física é contraindicada. 

Q17 Segundo o American College of Sports Medicine, um programa de 

atividade física multidimensional que inclui treinamento 

cardiorrespiratório, da força muscular, do equilíbrio e da flexibilidade é 

o ideal para idosos. 

Q18 A atividade física para idosos com doenças crônicas deve ser prescrita, 

monitorada e acompanhada apenas por um profissional médico. 

Q19 A prática de atividade física pode reduzir a dependência e ingestão de 

medicamentos e os custos de cuidados de saúde e médicos entre idosos. 

Q20 Idosos ativos ou que se tornam ativos têm um risco significativamente 

diminuído de todas as causas e mortalidade cardiovascular em 

comparação com seus pares sedentários. 

Q21 O treinamento de força entre idosos mantém e/ou melhora a massa, 

força, potência e resistência musculares. Além disso, aprimora o 

equilíbrio, permitindo realizar as atividades da vida diária de forma mais 

segura. 

Q22 Idosos com artrite podem realizar exercício físico numa amplitude de 

movimento articular na qual não haja dor. 

Q23 Para idosos com hipertensão arterial sistêmica o treinamento de força 

deve ser combinado com o treinamento predominante aeróbio. 

Q24 Idosos com hipertensão arterial sistêmica e praticantes de treinamento de 

força podem realizar a manobra de Valsalva com segurança. 

Q25 Idosos com sobrepeso e obesidade tem maior risco de lesões ortopédicas. 

Dessa forma, a intensidade e a duração do exercício físico devem ser 

manejadas com critério e cautela. 

Q26 Idosos com osteoporose devem evitar movimentos explosivos e de alto 

impacto e aqueles que exijam rotação e torção do tronco. 

Q27 Idosos com diabetes tipo II não devem praticar exercício físico. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Domínio profissional 

 

No que se refere à questão 1 do domínio profissional, ou seja, “Na sua 

prática de estágio prestou auxilio e acompanhou o trabalho realizado com pessoas 

idosas?” 73,7% (n=87) responderam sim e 26,3% (n=31) responderam não.  

Quanto à questão 2, ou seja, “Na sua prática profissional prestou serviço 

para pessoas idosas?”  94,1% (n=111) responderam sim e 5,9% (n=7) responderam 

não.  

Na questão 3, ou seja, “Já teve ou obteve informações a respeito do 

envelhecimento e exercício físico (livros, panfletos, palestras, cursos, artigos 

científicos e etc.)?” 97,5% (n=115) responderam sim e 2,5% (n=3) responderam não. 

Em relação à questão 4, foi perguntado: “Durante a sua formação na 

Universidade, teve aulas e informações específicas com relação à prescrição de 

atividades físicas para idosos?” 73,7% (n=87) responderam sim e 26,3% (n=31) 

responderam não. 

No que se refere à questão 5 do domínio profissional, ou seja “De acordo 

com seu nível atual de conhecimento, sente segurança em prescrever exercícios 

físicos para idosos?” 2,5% (n=3) responderam estar um pouco seguros, 26,3% 

(n=31) responderam estar moderadamente seguros, 51,7% (n= 61) responderam estar 

bastante seguros, 18,6% (n= 22) responderam estar extremamente seguros, nenhum 

dos entrevistados alegou estar sem segurança nenhuma para a prescrição de 

exercícios para idosos. 

 

3.2 Domínio do conhecimento 

 

No que se refere à questão 1 do domínio do conhecimento, ou seja, 

“Biologicamente, o envelhecimento (é um processo multifatorial) que está associado 

ao acúmulo gradual e progressivo de grande variedade de danos moleculares e 

celulares. Ao longo do tempo, esses danos conduzem à diminuição das reservas 

fisiológicas, risco aumentado de doenças e diminuição da capacidade funcional” – 
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cuja resposta correta era sim – 87,3% (n=103) responderam sim, 11% (n=13) 

responderam não, 0% (n=0) responderam não sei e 1,7% (n=2) não responderam. 

No que se refere à questão 2 do domínio do conhecimento, ou seja, “A 

atividade física é uma das maiores alternativas para as pessoas aumentarem a 

longevidade de forma ativa e com independência, autonomia e qualidade de vida, 

pois reduz as limitações funcionais” – cuja resposta correta era sim – 83,1% (n=98) 

responderam sim, 16,9% (n=20) responderam não, 0% (n=0) responderam não sei e 

0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 3 do domínio do conhecimento, ou seja, “A 

atividade física predominante aeróbia fornece proteção contra os efeitos deletérios 

das doenças crônicas associadas ao envelhecimento.” – cuja resposta correta era sim 

– 72,9% (n= 86) responderam sim, 26,3% (n=31) responderam não, 0,8% (n=1) 

responderam não sei e 0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 4 do domínio do conhecimento, ou seja, “O 

exercício de força é seguro para idosos e lesões raramente ocorrem.” – cuja resposta 

correta era sim – 77,1% (n= 91) responderam sim, 19,5% (n=23) responderam não, 

3,4% (n=4) responderam não sei e 0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 5 do domínio do conhecimento, ou seja, “A perda 

de massa muscular e força (sarcopenia) têm papel chave e associação com 

distúrbios e perdas relacionadas à idade incluindo osteoporose, risco de quedas e 

incapacidade física.” – cuja resposta correta era sim – 99,2% (n= 117) responderam 

sim, 0,8% (n=1) responderam não, 0% (n=0) responderam não sei e 0% (n=0) não 

responderam. 

No que se refere à questão 6 do domínio do conhecimento, ou seja, “O 

equilíbrio é a capacidade de manter o controle corporal sobre uma base de apoio de 

modo a evitar uma queda. Como as quedas são comuns entre idosos, o treinamento 

do equilíbrio é primordial.” – cuja resposta correta era sim – 79,7% (n= 94) 

responderam sim, 20,3% (n=24) responderam não, 0% (n=0) responderam não sei e 

0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 7 do domínio do conhecimento, ou seja, “O apoio 

social de familiares e amigos e suporte profissional (técnico, educacional e 

científico) são primordiais para o aumento da adesão ao exercício físico entre 
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idosos.” – cuja resposta correta era sim – 93,2% (n= 110) responderam sim, 6,8% 

(n=8) responderam não, 0% (n=0) responderam não sei e 0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 8 do domínio do conhecimento, ou seja, 

“Preocupação com a segurança é uma barreira à prática de exercício físico entre 

idosos. É preciso orientar sobre os riscos reais e auxiliar os idosos a entender como 

podem monitorar os níveis de intensidade do exercício físico por conta própria.” – 

cuja resposta correta era sim – 77,1% (n= 91) responderam sim, 22,9% (n=27) 

responderam não, 0% (n=0) responderam não sei e 0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 9 do domínio do conhecimento, ou seja, “A 

atividade física de baixa intensidade pode ser realizada com segurança por um idoso 

sedentário assintomático mesmo se não tenha realizado uma avaliação médica 

recente.” – cuja resposta correta era sim – 32,2% (n= 38) responderam sim, 67,8% 

(n=80) responderam não, 0% (n=0) responderam não sei e 0% (n=0) não 

responderam. 

No que se refere à questão 10 do domínio do conhecimento, ou seja, “A 

sarcopenia é o declínio, relacionado à idade, da massa e força musculares. A mesma 

relaciona-se com a redução da função muscular, do desempenho físico, da qualidade 

de vida e com perda de independência. O exercício de força tem-se mostrado efetivo 

em retardar o avanço da sarcopenia proporcionando aprimoramento substancial da 

função física.” – cuja resposta correta era sim – 90,7% (n= 107) responderam sim, 

7,6% (n=9) responderam não, 1,7% (n=2) responderam não sei e 0% (n=0) não 

responderam. 

No que se refere à questão 11 do domínio do conhecimento, ou seja, “A 

prática de hidroginástica é a melhor alternativa para melhorar a saúde óssea e 

muscular de idosos.” – cuja resposta correta era não – 24,6% (n= 29) responderam 

sim, 75,4% (n=89) responderam não, 0% (n=0) responderam não sei e 0% (n=0) não 

responderam. 

No que se refere à questão 12 do domínio do conhecimento, ou seja, “Entre 

idosos, aumentar a força muscular em torno das articulações reduz o risco de lesão 

musculoesquelética.” – cuja resposta correta era sim – 83,9% (n= 99) responderam 

sim, 16,1% (n=19) responderam não, 0% (n=0) responderam não sei e 0% (n=0) não 

responderam. 
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No que se refere à questão 13 do domínio do conhecimento, ou seja, 

“Atividades físicas e esportivas vigorosas e intensas são recomendadas apenas para 

idosos experientes e acostumados e que tenham aptidão física suficiente para 

realiza-las.” – cuja resposta correta era sim – 43,2% (n= 51) responderam sim, 

53,4% (n= 63) responderam não, 3,4% (n=4) responderam não sei e 0% (n=0) não 

responderam. 

No que se refere à questão 14 do domínio do conhecimento, ou seja, “Idosos 

(homens e mulheres) com 65 anos ou mais, de acordo com o American College of 

Sports Medicine, devem praticar atividades aeróbias que não promovam estresse 

ortopédico excessivo como, por exemplo, a caminhada.” – cuja resposta correta era 

não – 64,4% (n= 76) responderam sim, 28,9% (n= 34) responderam não, 6,8% (n=8) 

responderam não sei e 0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 15 do domínio do conhecimento, ou seja, “A 

atividade física é considerada uma terapia não farmacológica para os idosos e pode 

ser comparável a um medicamento, ou seja, segue uma relação dose-resposta.” – 

cuja resposta correta era sim – 87,3% (n= 103) responderam sim, 12,7% (n= 15) 

responderam não, 0% (n=0) responderam não sei e 0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 16 do domínio do conhecimento, ou seja, “Idosos 

apresentam maior risco de lesões ortopédicas e eventos cardíacos e por isso a 

prática de atividade física é contraindicada.” – cuja resposta correta era não – 5,0% 

(n= 6) responderam sim, 94,9% (n= 112) responderam não, 0% (n=0) responderam 

não sei e 0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 17 do domínio do conhecimento, ou seja, 

“Segundo o American College of Sports Medicine, um programa de atividade física 

multidimensional que inclui treinamento cardiorrespiratório, da força muscular, do 

equilíbrio e da flexibilidade é o ideal para idosos.” – cuja resposta correta era sim – 

89,0% (n= 105) responderam sim, 11,0% (n= 13) responderam não, 0% (n=0) 

responderam não sei e 0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 18 do domínio do conhecimento, ou seja, “A 

atividade física para idosos com doenças crônicas deve ser prescrita, monitorada e 

acompanhada apenas por um profissional médico.” – cuja resposta correta era não – 

8,5% (n= 10) responderam sim, 91,5% (n= 108) responderam não, 0% (n=0) 

responderam não sei e 0% (n=0) não responderam. 
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No que se refere à questão 19 do domínio do conhecimento, ou seja, “A 

prática de atividade física pode reduzir a dependência e ingestão de medicamentos e 

os custos de cuidados de saúde e médicos entre idosos.” – cuja resposta correta era 

sim – 89,8% (n= 106) responderam sim, 9,3% (n= 11) responderam não, 0,8% (n=1) 

responderam não sei e 0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 20 do domínio do conhecimento, ou seja, “Idosos 

ativos ou que se tornam ativos têm um risco significativamente diminuído de todas as 

causas e mortalidade cardiovascular em comparação com seus pares sedentários.” – 

cuja resposta correta era sim – 94,0% (n= 111) responderam sim, 5,1% (n= 6) 

responderam não, 0,8% (n=1) responderam não sei e 0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 21 do domínio do conhecimento, ou seja, “O 

treinamento de força entre idosos mantém e/ou melhora a massa, força, potência e 

resistência musculares. Além disso, aprimora o equilíbrio, permitindo realizar as 

atividades da vida diária de forma mais segura.” – cuja resposta correta era sim – 

92,4% (n= 109) responderam sim, 7,6% (n= 9) responderam não, 0% (n=0) 

responderam não sei e 0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 22 do domínio do conhecimento, ou seja, “Idosos 

com artrite podem realizar exercício físico numa amplitude de movimento articular 

na qual não haja dor.” – cuja resposta correta era sim – 84,7% (n= 100) 

responderam sim, 15,3% (n= 18) responderam não, 0% (n=0) responderam não sei e 

0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 23 do domínio do conhecimento, ou seja, “Para 

idosos com hipertensão arterial sistêmica o treinamento de força deve ser 

combinado com o treinamento predominante aeróbio.” – cuja resposta correta era 

sim – 61,9% (n= 73) responderam sim, 31,4% (n= 37) responderam não, 6,8% (n=8) 

responderam não sei e 0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 24 do domínio do conhecimento, ou seja, “Idosos 

com hipertensão arterial sistêmica e praticante de treinamento de força podem 

realizar a manobra de Valsalva com segurança.” – cuja resposta correta era não – 

26,8% (n= 31) responderam sim, 65,3% (n= 77) responderam não, 8,5% (n=10) 

responderam não sei e 0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 25 do domínio do conhecimento, ou seja, “Idosos 

com sobrepeso e obesidade tem maior risco de lesões ortopédicas. Dessa forma, a 
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intensidade e a duração do exercício físico devem ser manejadas com critério e 

cautela.” – cuja resposta correta era sim – 93,2% (n= 110) responderam sim, 5,9% 

(n= 7) responderam não, 0,8% (n=1) responderam não sei e 0% (n=0) não 

responderam. 

No que se refere à questão 26 do domínio do conhecimento, ou seja, “Idosos 

com osteoporose devem evitar movimentos explosivos e de alto impacto e aqueles 

que exijam rotação e torção do tronco.” – cuja resposta correta era sim – 78,8% 

(n=93) responderam sim, 11,9% (n= 14) responderam não, 9,3% (n=11) responderam 

não sei e 0% (n=0) não responderam. 

No que se refere à questão 27 do domínio do conhecimento, ou seja, “Idosos 

com diabetes tipo II não devem praticar exercício físico.” – cuja resposta correta era 

não – 24,6% (n=29) responderam sim, 71,2% (n= 84) responderam não, 4,2% (n=5) 

responderam não sei e 0% (n=0) não responderam. 

 

Tabela 2: Resultados relativos ao domínio do conhecimento (quadro 2 Q1 à Q27). 

Questões Sim n(%) Não n(%) Não sei n(%) Não 

respondeu 

n(%) 

Questão 1 113 (87,3) 13 (11,0) 0 2(1,7) 

Questão 2 98 (83,1) 20 ( 16,9) 0 0 

Questão 3 86 (72,9) 31 (26,3) 1 (0,8) 0 

Questão 4 91 (77,1) 23 (19,5) 4 (3,4) 0 

Questão 5 117 (99,2) 1 (0,8) 0 0 

Questão 6 94 (79,7) 24 (20,3) 0 0 

Questão 7 110 (93,2) 8 (6,8) 0 0 

Questão 8 91 (77,1) 27 (22,9) 0 0 

Questão 9 38 (32,2) 80 (67,8) 0 0 

Questão 10 107 (90,7) 9 (7,6) 2 (1,69) 0 

Questão 11 29 (24,6) 89 (75,4) 0 0 

Questão 12 99 (83,9) 19 (16,1) 0 0 
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Questão 13 51 (43,2) 63 (53,4) 4 (3,4) 0 

Questão 14 76 (64,4) 34 (28,8) 8 (6,8) 0 

Questão 15 103 (87,3) 15 (12,7) 0 0 

Questão 16 6 (5,0) 112 (94,9) 0 0 

Questão 17 105 (89,0) 13 (11,0) 0 0 

Questão 18 10 (8,4) 108 (91,5) 0 0 

Questão 19 106 (89,8) 11 (9,3) 1 (0,8) 0 

Questão 20 111 (94,1) 6 (5,1) 1 (0,8) 0 

Questão 21 109 (92,4) 9 (7,6) 0 0 

Questão 22 100 (84,7) 18 (15,3) 0 0 

Questão 23 73 (61,9) 37 (31,4) 8 (6,8) 0 

Questão 24 31 (26,3) 77 (65,3) 10 (8,3) 0 

Questão 25 110 (93,2) 7 (5,9) 1 (0,8) 0 

Questão 26 93 (78,8) 14 (11,9) 11 (9,3) 0 

Questão 27 29 (24,6) 84 (71,2) 5 (4,2) 0 

 

 

Tabela 3: Classificação dos entrevistados de acordo com a nota obtida nas questões 

referentes ao domínio do conhecimento. 

Classificação do 

nível de 

conhecimento 

Ruim Regular Bom Ótimo 

Notas 0 - 4,99 5 - 6,99 7 - 8,49 8,5 – 10 

Número de 

entrevistados 

1 14 70 33 
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Tabela 4: Resultados relativos ao domínio profissional (quadro 1 Q1 à Q4). 

Questões Sim n(%) Não n(%) 

Na sua prática de estágio prestou auxilio e acompanhou 

o trabalho realizado com pessoas idosas? 

87 (73,7) 30 (25,4) 

Na sua prática profissional prestou serviço para pessoas 

idosas? 

111 (94,1) 7 (5,9) 

Já teve ou obteve informações a respeito do 

envelhecimento e exercício físico (livros, panfletos, 

palestras, cursos, artigos científicos e etc.)? 

115 (97,5) 3 (2,5) 

Durante a sua formação na Universidade, teve aulas e 

informações específicas com relação à prescrição de 

atividades físicas para idosos? 

87 (73,7) 31 (26,3) 

 

A Figura 1 apresenta a pontuação do domínio do conhecimento 

correlacionada a Questão 1 do domínio profissional. Os resultados demonstram que 

dentre os indivíduos que responderam sim ou não na questão referente ao domínio 

profissional, não ocorreram variações significativas na pontuação geral do domínio 

do conhecimento. 
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Figura 1: Pontuação obtida no domínio “conhecimento sobre envelhecimento e 

exercício” entre os profissionais de educação física que na sua prática de estagio 

prestaram auxilio e acompanharam, ou não, o trabalho realizado com pessoas idosas. 

A Figura 2 apresenta a pontuação do domínio do conhecimento 

correlacionada a Questão 2 do domínio profissional. Os resultados demonstram que 
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dentre os indivíduos que responderam sim ou não na questão referente ao domínio 

profissional, também não houve variações significativas na pontuação geral do 

domínio do conhecimento.  
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Figura 2: Pontuação obtida no domínio “conhecimento sobre envelhecimento e 

exercício” entre os profissionais de educação física que na sua prática profissional 

prestou serviço para pessoas idosas. 

A Figura 3 apresenta a pontuação do domínio do conhecimento 

correlacionada a Questão 3 do domínio profissional. Os resultados demonstram que 

dentre os indivíduos que responderam sim ou não na questão referente ao domínio 

profissional, também não houve variações significativas na pontuação geral do 

domínio do conhecimento.  
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Figura 3: Pontuação obtida no domínio “conhecimento sobre envelhecimento e 

exercício” entre os profissionais de educação física que já teve ou obteve 
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informações a respeito do envelhecimento e exercício físico (livros, panfletos, 

palestras, cursos, artigos científicos e etc.). 

A Figura 4 apresenta a pontuação do domínio do conhecimento 

correlacionada a Questão 4 do domínio profissional. Os resultados demonstram que 

dentre os indivíduos que responderam sim ou não na questão referente ao domínio 

profissional, também não houve variações significativas na pontuação geral do 

domínio do conhecimento.  
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Figura 4: Pontuação obtida no domínio “conhecimento sobre envelhecimento e 

exercício” entre os profissionais de educação física que durante a sua formação na 

Universidade, teve aulas e informações específicas com relação à prescrição de 

atividades físicas para idosos. 

 

Tabela 5: Resultados relativos ao domínio do profissional (questão 5), ou seja, sobre 

o nível atual de conhecimento/segurança (confiança) na prescrição de exercícios 

físicos para idosos. 

Item n (%) 

De jeito nenhum 0 

Um pouco 3 (2,5) 

Moderadamente 31 (26,3) 

Bastante 61 (51,6) 

Extremamente 22 (18,6) 
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A Figura 5 apresenta a pontuação do domínio do conhecimento 

correlacionada a Questão 5 do domínio profissional, sobre o nível atual de 

conhecimento/segurança (confiança) na prescrição de exercícios físicos para idosos. 

Os resultados demonstram que dentre os indivíduos que responderam Um pouco, 

Moderadamente, Bastante ou Extremamente, na questão referente ao domínio 

profissional, também não houve variações significativas na pontuação geral do 

domínio do conhecimento.  
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Figura 5: Relação entre a pontuação obtida no domínio “conhecimento sobre 

envelhecimento e exercício” e o nível atual de conhecimento/segurança (confiança) 

na prescrição de exercícios físicos para idosos entre profissionais de educação física.  

 

A figura 6 analisou a correlação entre o tempo de formado dos entrevistados e 

a pontuação relativa ao domínio do conhecimento. Os resultados demonstram que o 

tempo de formado não interferiu significativamente na pontuação individual dos 

entrevistados avaliados nessa pesquisa. 

 

 



23 

 

 

 

Figura 6: Correlação entre tempo de formado e pontuação relativos ao domínio do 

conhecimento. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo avaliou o nível de conhecimento sobre envelhecimento e 

atividade física entre 118 profissionais graduados em educação física através de um 

questionário elaborado com base nas diretrizes publicadas pelo Colégio Americano 

de Medicina do Esporte. O principal resultado do presente estudo foi que os 

profissionais obtiveram um bom conhecimento sobre envelhecimento e exercício. 

Estudos anteriores também avaliaram o conhecimento de profissionais sobre 

outros assuntos, tais como epilepsia (Vancini et al, 2010; Vancini et al, 2012) e 

síndrome pós-poliomielite (de Lira et al, 2013). Vancini et al (2010) avaliaram o 

conhecimento de profissionais de educação física e encontraram que estes 

profissionais apresentam concepções erradas sobre epilepsia e concluíram que o 

exercício prescrito por esses profissionais pode não atingir os objetivos almejados e, 

em alguns casos, prejudicar a saúde do paciente. Posteriormente, o mesmo grupo 

ampliou essa análise para outros profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, 

fisioterapeutas e nutricionista) e encontraram concepções erradas entre esses 

profissionais da saúde, sobretudo, entre fisioterapeutas e nutricionistas. Os autores 

atribuíram esses resultados ao fato dos médicos e enfermeiros, na maioria dos casos, 

trabalharem a serviços primários de saúde e já terem presenciado uma crise e 
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prestado socorro a esses pacientes. De Lira et al (2013) avaliaram o conhecimento de 

professores de educação física sobre poliomielite e síndrome pós-poliomielite e 

encontram concepções erradas entre os profissionais. Portanto, os nossos achados 

estão diferentes dos encontrados na literatura (apesar de não terem avaliado o mesmo 

problema). Isto pode ser explicado pelo fato do envelhecimento ser um assunto 

prevalente nos campos de atuação do profissional de educação física bem como nas 

matrizes curriculares dos cursos de graduação e de eventos científicos.  

De fato, 73,7% e 97,5% dos profissionais entrevistados responderam ter 

recebido informações sobre envelhecimento e exercício na graduação e em eventos 

científicos, respectivamente. 

Ainda com relação ao bom nível de conhecimento encontrado entre os 

profissionais avaliados, Vancini et al (2012) e de Lira et al (2013) mostraram que 

aqueles profissionais que já tinham recebido informações sobre epilepsia e 

poliomielite e síndrome pós-poliomielite, respectivamente, apresentavam melhor 

conhecimento sobre as doenças investigadas. Portanto, os nossos achados estão em 

linha com a literatura. 

Entretanto, é importante ressaltar que as evidências sobre o domínio do 

conhecimento se diferenciaram entre os sujeitos. Embora a média geral tenha sido 

satisfatória, é válido destacar o alto índice de questões respondidas incorretamente 

em assuntos de grande relevância na atuação profissional desses indivíduos, como 

ocorre, por exemplo, nas questões Q3, Q4 e Q11 expressos no Quadro 2, que 

avaliava a opinião dos entrevistados a respeito dos tipos (aeróbio ou treino de força) 

ou modalidades (hidroginástica) de exercícios mais indicados para idosos, que 

obtiveram respectivamente 26,3% (n= 31); 19,5% (n= 23) e 24,6% (n= 29) de 

respostas incorretas. 

Todavia, tópicos relacionados ao conhecimento geral sobre as adaptações 

fisiológicas relacionadas ao envelhecimento como, por exemplo, a questão dos 

efeitos da sarcopenia (Q10), da importância da atividade física na prevenção de 

doenças cardiovasculares (Q20) e do sobrepeso e obesidade (Q25), foram em sua 

maioria respondidas corretamente pelos participantes da pesquisa, com apenas 7,6% 

(n= 9); 5,1% (n=6) e 5,9% (n= 7) de respostas incorretas respectivamente. 

As evidências sobre os aspectos pessoais e profissionais demonstram que a 

maioria dos profissionais envolvidos na pesquisa apresentava experiência com a 
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prestação de serviço para pessoas idosas como mostra a Tabela 4.  Entretanto, a 

experiência do candidato perante o tema não interferiu significativamente na 

pontuação individual dos candidatos referentes ao domínio do conhecimento, como 

mostram as figuras 1, 2, 3 e 4.  

Em relação à questão 5 do domínio profissional, sobre o nível atual de 

conhecimento/segurança (confiança) na prescrição de exercícios físicos para idosos, 

apenas um pequeno número de profissionais admitiu estarem “um pouco” ou 

“moderadamente” seguros para prescrever exercícios físicos para idosos, entretanto, 

nenhum profissional admitiu não ter nenhuma segurança na prescrição como 

apresentado na tabela 5. A avaliação do nível de segurança dos entrevistados também 

não se relacionou com a pontuação dos candidatos referentes ao domínio do 

conhecimento como mostra a Figura 5.  

O estudo também avaliou a correlação entre o tempo de formado dos 

entrevistados e a pontuação relativa ao domínio do conhecimento. Os resultados 

demonstram que o tempo de formado não apresentou correlação com a pontuação 

individual dos entrevistados avaliados nessa pesquisa como mostra a figura 6. 

Finalmente, é importante destacar que a ausência de mais pesquisas avaliando 

o conhecimento de diretrizes baseadas em evidências entre profissionais de 

exercícios representa um vazio notável na literatura. A carência de trabalhos nessa 

área representa um sério problema, pois esta avaliação é de grande importância, uma 

vez que o nível de conhecimento dos profissionais de educação física bem como em 

que se fundamentam suas prescrições de exercício influenciam diretamente os 

resultados do programa (LOPES et al. 2012).  Por conseguinte, esta investigação 

também pode fornecer um guia para estudos mais extensos.  

 

5. CONCLUSÃO  

 

Em geral, os achados do presente estudo demonstram que os profissionais de 

educação física se encontram preparados para atuar com a prescrição de exercícios 

físicos para idosos mesmo que não apresentem experiência efetiva na área ou mesmo 

que não tenham tempo significativo de atuação na profissão. Uma explicação para os 

resultados encontrados é que o envelhecimento é, atualmente, tópico de extenso 
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debate em países em desenvolvimento em virtude do rápido envelhecimento 

populacional desses países nas últimas quatro décadas.  

Cientes disso, segundo Lopes et al. (2012,) muitas universidades firmaram o 

compromisso de promover novos conhecimentos voltados para tríade ensino, 

pesquisa e extensão como forma de preparar cada vez mais os novos profissionais. 

Ainda segundo o mesmo autor, a inserção de disciplinas voltadas para o estudo do 

processo de envelhecimento, nos cursos de educação física modalidade bacharelado, 

bem como o incentivo do envolvimento dos acadêmicos em projetos de extensão e de 

pesquisa, também tem contribuído significativamente na formação de profissionais 

mais qualificados. 

 De fato, dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontaram que para 

o processo de envelhecimento ser uma experiência positiva, são necessárias 

oportunidades contínuas de saúde, participação e segurança (envelhecimento ativo), e 

nesse contexto, o profissional de Educação Física tem participação central na 

conquista dessa visão. 
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7. ANEXO I 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a tomar parte de um estudo de pesquisa científica, 

conduzida por profissionais e estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo 

intitulado “Nível de conhecimento sobre envelhecimento e atividade física entre 

profissionais de Educação 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 concorda voluntariamente em 

participar. O objetivo do estudo é avaliar o nível de conhecimento sobre 

envelhecimento e atividade física entre profissionais de Educação Física. Para tanto, 

você responderá a um questionário constituído por perguntas sobre a prescrição de 

exercício para pessoas idosas. Como se trata de um estudo sem qualquer intervenção 

clínica (você somente responderá a um questionário), não existem possíveis 

desconfortos e riscos associados com a sua participação voluntária neste estudo. 

Entretanto, caso você não se sinta confortável em responder alguma pergunta, você 

poderá deixa-la em branco (fique tranquilo, nós entenderemos!). Os resultados do 

estudo podem ser utilizados para a conscientização com relação aos riscos e 

benefícios da prática de atividade física por idosos, melhoria nos currículos dos 

cursos de graduação em Educação Física e contribuir para a prática saudável e bem 

orientada de exercícios físicos para a população da terceira idade. Em qualquer etapa 

do estudo você terá acesso aos resultados e aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisa de campo será 

conduzida por estudantes (Raquel de Moraes Firme – raquel_441@hotmail.com e 

Tiago Cardoso de Barros - tiagomoreno.ufes@gmail.com) do curso de Educação 

Física da UFES com a supervisão do Prof. Dr. Rodrigo Luiz Vancini 

(rodrigoluizvancini@gmail.com). É garantida a liberdade de interromper a 

participação no estudo a qualquer momento, sem que isto cause qualquer prejuízo a 

você. As informações obtidas neste estudo serão confidenciais e serão analisadas em 

conjunto e os seus dados não serão divulgados. Não haverá despesas pessoais para o 



30 

 

voluntário e, portanto, não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação sendo a 

participação voluntária. 

Nome e assinatura dos pesquisadores 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

8. ANEXO II 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

DA PESQUISA 

Eu,_________________________________, abaixo assino, concordo em participar 

do estudo “Nível de conhecimento sobre envelhecimento e atividade física entre 

profissionais de Educação Física”, como sujeito da pesquisa. Fui devidamente 

informado e esclarecido sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos. 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:________________________________________ 

 

9. ANEXO III 

 

CADASTRO 

 

(   ) Nome:________________________ Data de preenchimento: ___/___/___ . 

Data de Nascimento:___/___/___ ;Idade:___ anos; Sexo: ( ) masculino ( ) 

feminino. 
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Local/Área em que atua:_____________________________________________ 

Curso de graduação:_________________ Ano de conclusão da graduação:_______ 

Instituição que se graduou:_____________________________________ 

A instituição da minha graduação é: ( ) pública federal; ( ) pública estadual; ( ) 

pública municipal; (  ) privada.  

Qual é o seu maior nível de formação? 

Pós-graduação: ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado. Em que 

área?__________________________  

Possui outra graduação? Sim (  )  Não (  ) Qual? _________________________ . 

 

10. ANEXO IV 

Questionário de conhecimento sobre envelhecimento e atividade física. 

Responda sim, não e não sei para as afirmações abaixo da forma mais honesta 

possível. 

1. Biologicamente, o envelhecimento (é um processo multifatorial) que está 

associado ao acúmulo gradual e progressivo de grande variedade de danos 

moleculares e celulares. Ao longo do tempo, esses danos conduzem à diminuição das 

reservas fisiológicas, risco aumentado de doenças e diminuição da capacidade 

funcional. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

2. A atividade física é uma das maiores alternativas para as pessoas aumentarem a 

longevidade de forma ativa e com independência, autonomia e qualidade de vida, 

pois reduz as limitações funcionais. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

3. A atividade física predominante aeróbia fornece proteção contra os efeitos 

deletérios das doenças crônicas associadas ao envelhecimento. Sim ( ) Não ( ) Não 

sei ( ) 
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4. O exercício de força é seguro para idosos e lesões raramente ocorrem. Sim ( ) Não 

( ) Não sei ( ) 

5. A perda de massa muscular e força (sarcopenia) têm papel chave e associação com 

distúrbios e perdas relacionadas à idade incluindo osteoporose, risco de quedas e 

incapacidade física. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

6. O equilíbrio é a capacidade de manter o controle corporal sobre uma base de apoio 

de modo a evitar uma queda. Como as quedas são comuns entre idosos, o 

treinamento do equilíbrio é primordial. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

7. O apoio social de familiares e amigos e suporte profissional (técnico, educacional 

e científico) são primordiais para o aumento da adesão ao exercício físico entre 

idosos. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

8. Preocupação com a segurança é uma barreira à prática de exercício físico entre 

idosos. É preciso orientar sobre os riscos reais e auxiliar os idosos a entender como 

podem monitorar os níveis de intensidade do exercício físico por conta própria. 

Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

9. A atividade física de baixa intensidade pode ser realizada com segurança por um 

idoso sedentário assintomático mesmo se não tenha realizado uma avaliação médica 

recente. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

10. A sarcopenia é o declínio, relacionado à idade, da massa e força musculares. A 

mesma relaciona-se com a redução da função muscular, do desempenho físico, da 

qualidade de vida e com perda de independência. O exercício de força tem-se 

mostrado efetivo em retardar o avanço da sarcopenia proporcionando aprimoramento 

substancial da função física. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

11. A prática de hidroginástica é a melhor alternativa para melhorar a saúde óssea e 

muscular de idosos. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

12. Entre idosos, aumentar a força muscular em torno das articulações reduz o risco 

de lesão musculoesquelética. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 
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13. Atividades físicas e esportivas vigorosas e intensas são recomendadas apenas 

para idosos experientes e acostumados e que tenham aptidão física suficiente para 

realiza-las. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

14. Idosos (homens e mulheres) com 65 anos ou mais, de acordo com o American 

College of Sports Medicine, devem praticar  atividades aeróbias que não promovam 

estresse ortopédico excessivo como, por exemplo, a caminhada. 

Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

15. A atividade física é considerada uma terapia não farmacológica para os idosos e 

pode ser comparável a um medicamento, ou seja, segue uma relação dose-resposta. 

Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

16. Idosos apresentam maior risco de lesões ortopédicas e eventos cardíacos e por 

isso a prática de atividade física é contraindicada. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

17. Segundo o American College of Sports Medicine, um programa de atividade 

física multidimensional que inclui treinamento cardiorrespiratório, da força 

muscular, do equilíbrio e da flexibilidade é o ideal para idosos. Sim ( ) Não ( ) Não 

sei ( ) 

18. A atividade física para idosos com doenças crônicas deve ser prescrita, 

monitorada e acompanhada apenas por um profissional médico. Sim ( ) Não ( ) Não 

sei ( ) 

19. A prática de atividade física pode reduzir a dependência e ingestão de 

medicamentos e os custos de cuidados de saúde e médicos entre idosos. Sim ( ) 

Não ( ) Não sei ( ) 

20. Idosos ativos ou que se tornam ativos têm um risco significativamente diminuído 

de todas as causas e mortalidade cardiovascular em comparação com seus pares 

sedentários. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

21. O treinamento de força entre idosos mantém e/ou melhora a massa, força, 

potência e resistência musculares. Além disso, aprimora o equilíbrio, permitindo 

realizar as atividades da vida diária de forma mais segura. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 
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22. Idosos com artrite podem realizar exercício físico numa amplitude de movimento 

articular na qual não haja dor. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

23. Para idosos com hipertesão arterial sistêmica o treinamento de força deve ser 

combinado com o treinamento predominante aeróbio. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

24. Idosos com hipertensão arterial sistêmica e praticantes de treinamento de força 

podem realizar a manobra de Valsalva com segurança. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

25. Idosos com sobrepeso e obesidade tem maior risco de lesões ortopédicas. Dessa 

forma, a intensidade e a duração do exercício físico devem ser manejadas com 

critério e cautela. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

26. Idosos com osteoporose devem evitar movimentos explosivos e de alto impacto e 

aqueles que exijam rotação e torção do tronco. Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) 

27. Idosos com diabetes tipo II não devem praticar exercício físico. Sim ( ) Não ( ) 

Não sei ( ) 

11. ANEXO V 

ASPECTOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

1. Na sua prática de estágio prestou auxilio e acompanhou o trabalho realizado com 

pessoas idosas? Sim ( ) Não ( ) 

2. Na sua prática profissional prestou serviço para pessoas idosas? Sim ( ) Não ( ) 

3. Já teve ou obteve informações a respeito do envelhecimento e exercício físico 

(livros, panfletos, palestras, cursos, artigos científicos e etc.)? Sim ( ) Não ( ) 

4. Durante a sua formação na Universidade, teve aulas e informações específicas 

com relação à prescrição de atividades físicas para idosos? Sim ( ) Não ( ) 

5. De acordo com seu nível atual de conhecimento, sente segurança em prescrever 

exercícios físicos para idosos? ( ) de jeito nenhum ( ) um pouco ( ) moderadamente    

( )bastante ( )extremamente 

 


