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RESUMO 

 

Muitas doenças comuns aos idosos têm relação com a obesidade, e estas afetam as 

funcionalidades do dia-a-dia desta população. A partir disso, vários pesquisadores avaliam se a 

atividade física serve como meio de prevenção dessas doenças causadas pelo aumento de 

gordura corporal e diminuição de massa magra. Este trabalho tem como objetivo investigar a 

relação entre as variáveis Antropométricas e o Nível de Atividade Física em seus diversos 

domínios e o Tempo Sentado de participantes inscritos no Serviço de Orientação ao Exercício 

(SOE). Para análise dos dados foi utilizado o programa SigmaStat, o cálculo de coeficiente de 

correlação de Pearson, o qual mostrou que quando se correlaciona os dados antropométricos 

com a AF de deslocamento, encontra-se correlação moderada e inversa com as variáveis 

antropométricas (%G= -0,48; Soma DC= -0,40 e RPG/MM -0,45), isso também foi observado 

para o Nível de Atividade Física no tempo de Lazer e RA/Q (R= -0,41). Em níveis de IMC, os 

dados apresentados foram bons, apresentando IMC com classificação de peso normal (24,3 

kg/m²). A relação entre indicadores antropométricos e atividade física pode ser limitada, pois 

há muitas variáveis que interferem nos valores antropométricos. Portanto, a relação entre 

gordura corporal, massa magra e os níveis de atividade física dos alunos frequentantes do SOE 

foi moderada, apresentando valores positivos em relação à perda de massa gorda e valores 

negativos em relação à massa magra em todas as variáveis de atividade física e aumento da 

massa gorda na variável sentado. Em conclusão, os resultados indicam que a atividade física 

afeta de forma moderada os valores antropométricos dos participantes do SOE. Essa informação 

pode ser adotada para estimular a comunidade a prática de atividades físicas, como as de 

deslocamento e lazer no seu cotidiano, a fim de aprimorar benefícios a saúde.   

 

Palavras-chave: nível de atividade física, massa magra, gordura corporal. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Many common diseases to the elderly are related to obesity, and these affect the day-to-day 

functionalities of this population. From this, several researchers study whether physical activity 

serves as a means of preventing these diseases caused by increased body fat and decreased lean 

mass. This study aims to investigate the relationship between the anthropometric variables and 

the level of physical activity of attendees of the Exercise Orientation Service (known in Brazil 

by the Portuguese acronym, SOE), and to identify if the degree of physical activity proposed 

by the SOE is relevant for maintaining the anthropometric measures. In order to analyze the 

data, we used the SigmaStat program and within it, the Pearson correlation coefficient, which 

showed that when we correlate the anthropometric data with the displacement PA, we found a 

moderate and inverse correlation with the anthropometric variables (% G = -0.48, SF sum = -

0.40 and BFP / LM -0.45), this was also observed for the Physical Activity Level in leisure time 

and RC / Q (R = -0, 41). At BMI levels, the data presented were good, presenting a BMI with 

normal weight classification (24.3 kg / m²). The relationship between anthropometric indicators 

and physical activity may be limited, since there are many variables that interfere with 

anthropometric values. Therefore, the relationship between body fat, lean mass and physical 

activity levels of the frequent students of NOS was moderate, presenting positive values in 

relation to the loss of fat mass and negative values in relation to lean mass in all variables of 

physical activity and increase in fat mass in the sitting variable. In conclusion, the results 

indicate that physical activity of displacement is essential for a better distribution of body fat 

and health benefits. 

 

Key-words: level of physial activity, lean mass, body fat. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estudos sobre o comportamento de idosos e sua relação de gordura corporal e nivel de 

atividade física têm sido bastante analisados devido ao grande aumento de idosos na população 

(CABRERA;FILHO, 2001; SANTOS; SICHIERI, 2005; MATSUDO et al., 2000a; 

MATSUDO et al., 2000b; MATSUDO et al., 2004; MATSUDO et al., 2009). O envelhecimento 

e seu aumento populacional, a obesidade e a falta de atividade física representam grandes 

desafios para a saúde pública que se mostram emergentes na atualidade (RECH et al, 2010). 

Quando se fala em envelhecimento geralmente se pensa em pessoas idosas, doentes, 

sem mobilidade, e que precisam de ajuda. Contudo, essa realidade deve ser diferente, uma vez 

que muitos indivíduos em processo de envelhecimento podem se beneficiar de intervenções 

profiláticas para que a trilha até a terceira idade apresente perspectivas de desfechos mais 

benéficos (MATSUDO et al., 2004). Com o aumento de idosos em nossa população, deve-se 

refletir maneiras para que o idoso e indivíduos de meia idade sejam ativos, e que consigam se 

inserir na sociedade de maneira independente, ou seja, que tenham autonomia (TRIBESS; 

JÚNIOR, 2005). 

A perda progressiva de massa muscular e força associada ao aumento rápido de gordura 

corporal faz com que a aptidão funcional piore com o tempo. Assim como a perda de tônus 

muscular, diminuição da estatura, alteração da elasticidade dentre outras, levando assim à 

transformações e condições de saúde do organismo (CABRERA; FILHO, 2001). O 

envelhecimento tem efeitos negativos sobre os parâmetros antropométricos, especialmente na 

redução da massa livre de gordura e aumento da massa gorda (MATSUDO et al., 2000a). Sabe-

se que essas modificações podem causar impactos na estabilidade do idoso, aumentando riscos 

de queda (MATSUDO et al., 2000a) e ainda alterações metabólicas ligadas a atividade 

inflamatória do tecido adiposo (LOPES et al., 2007) que repercutem em desfechos de inúmeras 

comorbidades, como hipertensão, diabetes e doença arterial coronariana (LEITE et al., 2009). 

Em relação à inatividade física, é retratado que nessa idade o perigo de muitas doenças 

crônicas é quase inevitável, como mostrado por meio do estudo de Nelson et al (2007), o qual 

identifica que este é um dos fatores que contribuem para o aumento da prevalência de excesso 

de peso em idosos. 
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Ressaltamos que assim como a inatividade física leva à obesidade, o excesso de peso 

também acarreta prejuízos piores, como desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

(KISSEBAH, 1994 apud CABRERA; FILHO, 2001).  

De acordo com Kissebah, (1994 apud CABRERA; FILHO, 2001) as medidas 

antropométricas representadas pelo Índice de Massa Corpórea (IMC), Razão Cintura-Quadril 

(RCQ) e Circunferência abdominal (CA) representam eficientemente a mensuração do volume 

de gordura corporal. Mas com a sarcopenia causada pelo envelhecimento, sua antropometria é 

particularizada. O idoso é considerado obeso quando se tem o IMC no limite ou acima de 

30kg/m² (CABRERA; FILHO, 2001). 

No estudo de Lopes (2007), os autores apontam uma relação direta do índice de massa 

corpórea com alterações metabólicas e riscos cardiovasculares. Assim, a melhoria da qualidade 

de vida dos idosos tem acontecido pela elevação dos níveis de atividade física, onde se reflete 

em sua aptidão funcional (RECH et al, 2010). 

A prática regular de atividade física minimiza o efeito do envelhecimento no que tange 

ao controle e redução da gordura corporal e manutenção ou incremento da massa muscular 

(MATSUDO et al., 2004; MATSUDO et al., 2009). De acordo com Vagetti(2017), a associação 

entre o índice de massa corporal e a aptidão funcional de idosas  foi verificada entre os 

participantes de um programa de atividade física de Curitiba.  

Devido a prevalência de idosos e grandes áreas de lazer, o Serviço de Orientação à Saúde 

(SOE) em Vitória, Espírito Santo, foi desenvolvido com o objetivo de promover a prática 

regular de atividade física, de uma maneira aberta para o público e bem à mostra. O SOE 

iniciou-se em 1990, com dez módulos situados em praças, parques e em locais de grande fluxo 

de pessoas, locais abertos e favoráveis à prática de atividade física (VENTURIM et al, 2005).  

 

Como a qualidade de vida tem várias vertentes e é umas das maiores preocupações do 

estado em relação ao idoso, o termo “saudável” só é considerado quando o mesmo apresenta 

condições suficientes de estilo de vida que reduza as eventualidades das principais doenças 

crônicas não-transmissíveis (DCNT) (Colégio Americano de Medicina Esportiva, 1996). 

Portanto, indivíduos ativos fisicamente têm uma expectativa ampliada de anos de vida 

produtiva causada por sua independência nos afazeres domésticos, trabalho e locomoção, os 

quais podem reduzir os custos ao controle e tratamento de doenças crônicas (VENTURIM et 

al, 2005). 
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Não foram encontrados trabalhos que investigam os efeitos do nível de atividade física 

de seus participantes sobre a adiposidade corporal no projeto SOE. 

 

Portanto, este estudo tem como objetivo investigar a relação entre as variáveis 

antropométricas e os domínios da atividade física (trabalho, atividades domésticas, 

deslocamento e lazer) e tempo sentado em participantes do SOE. Estes resultados, podem servir 

de base para entender o projeto SOE nas ações sobre a atividade física e seus benefícios para 

os participantes. 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Esse projeto é Suplementar ao estudo de mestrado intitulado “Eficácia das Ações do 

Serviço de Orientação ao Exercício na Saúde Cardiovascular e na Qualidade de Vida de Adultos 

em Processo de Envelhecimento”, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), sob registro CAAE: 67077917.6.0000.5542, parecer: 

2.182.161. 

 

 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo, de natureza aplicada, com abordagem 

quantitativa. 

 

 

2.2 LOCAL 

Os dados foram coletados no Laboratório de Fisiologia do Exercício 

(LAFEX/CEFD/UFES) localizado no campus de Goiabeiras da Universidade Federal do 
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Espírito Santo (UFES). Foram avaliados indivíduos cadastrados no SOE, alocados nos módulos 

de Pedra da Cebola (Mata da Praia) e de Camburi I (Camburi e Jardim da Penha), e que 

aceitaram participar dos protocolos de pesquisa propostos. 

 

2.3 AMOSTRA 

Composta por 16 participantes de ambos os sexos com idade igual ou superior a 40 anos, 

que já participavam do programa SOE há pelo menos 6 meses. Foram excluídos os participantes 

que apresentaram distúrbios ortopédicos que o impossibilitam de realizar os exercícios físicos, 

déficit cognitivo, doença reumatológica, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e 

complicações cardiorrespiratórias nos três meses prévios a avaliação. 

 

2.4 PROCEDIMENTOS 

A pesquisadora principal, entrou em contato com os participantes que demonstraram 

interesse em participar da pesquisa e que frequentam do Serviço de Orientação ao Exercício 

(SOE), convidando-os para participar da pesquisa e explicando os objetivos e benefícios do 

estudo. Aqueles que aceitaram participar do estudo foram avaliados no perfil sociodemográfico, 

que contém itens para verificar os critérios de inclusão.  

 

2.4.1 Nível De Atividade Física 

Foi empregado o Questionário Internacional de Atividade Física (International Physical 

Activity Questionnaire) (IPAQ), versão longa, que é usado extensivamente em estudos 

populacionais, e em inquéritos da Vigilância Epidemiológica no Brasil, previamente validado 

para a população brasileira (MATSUDO et al. 2001). 

O IPAQ é um instrumento que permite obter medidas de atividades físicas que podem 

internacionalmente serem comparadas, sendo possível estimar o tempo semanal gasto em 

atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa, em diferentes contextos do cotidiano, 

como: trabalho, transporte, tarefas domésticas e lazer, e ainda o tempo despendido em 

atividades passivas, realizadas na posição sentada (BENEDETTI et al., 2007). A versão longa 
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do IPAQ apresenta 27 questões relacionadas com as atividades físicas, realizadas em uma 

semana normal, com intensidade vigorosa, moderada e leve, com a duração mínima de 10 

minutos contínuos.  

 

2.4.2 Antropometria 

Os indivíduos foram avaliados com auxílio do estadiômetro com precisão de 1mm 

(Seca, modelo 216, Alemanha), e em seguida pesados em uma balança com precisão de 0,01kg 

(Toledo, modelo 2096PP, Brasil); por meio dos quais foi calculado o índice de massa corporal 

(IMC). A espessura das dobras cutâneas foi aferida utilizando compasso científico Mitutoyo 

com precisão de 1 mm (CESCORF, Brasil), empregando o protocolo de Pollock de 7 dobras, 

para cálculo de percentual de gordura corporal e massa corporal magra. Foi mensurada a 

circunferência de cintura, abdominal e quadril, e calculados a Relação Cintura Quadril (RCQ)  

e Relação Abdômen Quadril para se obter a distribuição de gordura corporal, de acordo com a 

descrição abaixo: 

Cintura: o avaliado estava em posição ortostática, pés unidos e abdômen relaxado. A 

medida foi realizada no plano horizontal na região de menor circunferência, acima da cicatriz 

umbilical. A mensuração foi realizada logo após do término de uma expiração normal. É 

necessário realizar duas medidas, nas quais as diferenças sejam inferiores a 1cm. Abdômen: o 

avaliado ficava em posição ortostática, pés unidos e abdome relaxado. Esta medida foi efetuada 

no plano horizontal na altura da cicatriz umbilical, após o término de uma expiração normal. 

Quadril: o avaliado ficava em posição ortostática e pés unidos. Esta medida foi efetuada no 

plano horizontal e na maior circunferência em torno dos glúteos, que deverão estar com a 

musculatura contraída. É necessário realizar duas medidas, nas quais as diferenças sejam 

inferiores a 1cm. 

A metodologia estatística foi verificada através do programa SigmaStat, onde podemos 

caracterizar as amostras através de média e desvio padrão. O coeficiente de correlação de person 

foi utilizado para relacionar os níveis de atividade física com os valores antropométricos afim 

de obter o valor de R. 
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3. RESULTADOS 

 

Foram feitas avaliações antropométricas e entrevistas com 16 participantes do SOE, 15 

mulheres (93,7%) e 1 homem (6,3%) com idade média de 60 ± 6,4 anos. A frequência ao SOE 

foi em média 5 dias por semana. Os níveis de atividade física dos frequentadores superaram os 

150 minutos semanais propostos pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para abandonar o 

sedentarismo, mesmo considerando apenas as atividades de lazer (Tabela 1). Foi utilizado o 

programa SigmaStat para cálculo de coeficiente de correlação de pearson (R), médias e desvio 

padrão dos resultados. 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra. 

Variáveis (n = 16) Média Desvio Padrão 

Idade 

Peso (kg) 

60 6,4 

64 9,6 

Estatura (cm) 1,61 0,07 

IMC (kg/cm) 24,3 2,7 

%G (%) 27,8 5,7 

Cintura (cm) 76 17 

Abdômen (cm) 89 7 

Soma DC (mm) 139 41 

AF total (min/sem) 1136 876 

AF trabalho (min/sem) 135 351 

AF casa (min/sem) 382 645 

AF deslocamento (min/sem) 269 180 

AF lazer (min/sem) 348 221 

Sentado (min/sem) 575 306 

AF/Sentado (min/sem) 120 0,5 

Relação A/Q (cm) 0,91 0,52 

Tempo SOE (meses) 89 78 

Frequência SOE (dias/sem) 5 1 

Escolaridade (anos) 16 5 

IMC, Índice de Massa Corporal; %G, Percentual de Gordura; SOMA DC, Soma das Dobras Cutâneas; AF, 

Atividade Física; RA/Q, Relação Abdômen / Quadril;SOE, Serviço de Orientação à Saúde.  
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Na Figura 1 observa-se a distribuição do tempo de atividade física total distribuído nos 

domínios do trabalho, casa, deslocamento e lazer; e o tempo de atividade sentado. Observa-se 

que a maior duração de atividade física foram as atividades domésticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Duração em minutos das atividades físicas em seus respectivos 
domínios e tempo sentado 

AF, Atividade Física; TRAB, trabalho; DESL, deslocamento. 
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Tabela 2. Coeficiente de Correlação de Pearson (R), relação entre variáveis 

antropométricas e níveis de atividade física. 

Na Tabela 2, observa-se que quando se correlaciona os dados antropométricos com a 

AF de deslocamento encontra-se correlação moderada e inversa com as variáveis 

antropométricas (%G= -0,48; Soma DC= -0,40 e RPG/MM -0,45), isso também foi observado 

para o Nível de Atividade Física no tempo de Lazer e RA/Q (R= -0,41). Por outro lado, o nível 

de atividade física total dos participantes quando correlacionado com as variáveis IMC, 

Abdômen e Soma DC também apresentaram correlação inversa, porém fraca (-0,25; -0,22; -

0,22 respectivamente). Contudo, mesmo para as correlações moderadas encontradas, não se 

identificou significância estatística (p < 0,05). Isso porque, o número de participantes foi 

insuficiente para se identificar significância estatística para os valores de R encontrados. A 

partir dos cálculos aplicados para estatística de correlação, e considerando um R = 0,40; o total 

de participantes deveria ser de 47 (HULLEY et al, 2013). Contudo, por se tratar de um estudo 

piloto, vinculado a dissertação de mestrado, não foi possível até o momento completar esse 

número de participantes.  

 

 

 

 

 AF total AF trabalho AF casa AF desloc AF Lazer Sentado AF 

Sentado 

IMC -0,25 -0,06 -0,22 -0,18 -0,12 0,14 -0,27 

%G -0,17 -0,15 0,03 -0,48 

 

-0,12 0,08 -0,08 

Abdômen -0,22 -0,17 -0,14 -0,05 -0,17 0,14 -0,25 

Soma DC -0,22 -0,16 -0,03 -0,40 -0,19 0,13 -0,15 

RA/Q -0,09 -0,17 0,04 0,23 -0,41 -0,18 -0,06 

RPG/MM -0,19 -0,15 -0,00 -0,45 -0,16 0,10 -0,12 

IMC, Índice de Massa Corporal; %G, Percentual de Gordura; SOMA DC, Somatória de todas Dobras Cutâneas, 

RA/Q, Relação Abdômen / Quadril; RPG/MM, Relação Peso Gordo / Massa Magra; AF, Atividade Física.  
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4. DISCUSSÃO 

 

Os achados mais importantes deste estudo foram encontrados na relação entre atividade 

física de deslocamento, composição corporal e ainda na relação da atividade física de lazer e 

distribuição de gordura entre abdômen e quadril. Estudos publicados dizem que o nível de 

deslocamento ao redor do mundo varia de acordo com estrutura do país, cultura de cada um e 

sua situação econômica. Madeira et al (2013), em seu estudo encontrou resultados que são 

influenciados por se tratar de pequenos municípios brasileiros, também como a falta de 

transporte público force a população utilizar da caminhada e bicicleta como meio de 

deslocamento. No presente estudo encontramos que esta atividade física feita como forma de 

deslocamento se relaciona para uma melhoria e manutenção de composições corporais, mas 

não só a questões antropométricas. Matsudo et al. (2000b), cita a importância da atividade física 

regular no envelhecimento, como em prevenção de quedas em idosos, maior flexibilidade e 

ganho de força. Estimular a população a abandonar os seus veículos e o transporte público e 

irem para seus trabalhos usando uma bicicleta, ou fazer uma caminhada, é um bom exemplo de 

como incentivar a diminuição da inatividade física no Brasil e assim abandonar o quadro de 

não saudável (GUALANO e TINUCCI, 2011). 

As atividades físicas executadas como forma de deslocamento mostram valores que 

interferem na composição corporal, porém influência moderadamente, pois há muitas variáveis 

que interferem nos valores antropométricos. Oliveira e Silva, 2014, em seu estudo diz que além 

de desenvolver uma dieta regular é necessário ao indivíduo mudanças mentais, sugerindo dietas 

mais fáceis, que não forcem o indivíduo uma rápida desistência, estabelecer metas reais e não 

radicais, e a busca pelo resgate da autoestima e vida social e familiar. Matsudo et al. (2000b), 

em sua revisão, sugere que somente a atividade física não seja eficaz para evitar o aumento da 

gordura corporal que naturalmente acontece com o aumento da idade, e é intensificado após os 

60 anos. 

Em 2003, Salles-Costa sugeriu que homens e mulheres que buscavam atividades físicas em 

seu tempo livre (lazer) para estimular sua posição social, como forma estética, procura por 

traços mais delineados. Esta procura está ainda maior nos dias atuais, números que antes eram 

maiores de homens em espaços de musculação, por exemplo, acredita-se ser um número muito 

mais equilibrado nos dias de hoje, principalmente pelo aumento do público feminino em busca 

dos traços finos e conscientização a uma melhor qualidade de vida. Os resultados que obtivemos 
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da atividade física de lazer (AFL) apresentaram relação moderada quanto a manutenção e 

melhor distribuição das gorduras corporais, resultado que corrobora com os achados de 

Matsudo et al. (2000b). Os autores apresentam que mulheres e homens ativos tem resultados 

distintos quanto aos indivíduos sedentários, onde no sexo masculino apesar de não significativo 

cita uma melhoria da massa magra e diferenças positivas entre o grupo sedentário, contudo nas 

mulheres ativas aconteceu o inverso. Dentre vários fatores que podem contribuir para o nível 

de atividade física, o IMC é uma relação que apresenta valor diretamente associados à gordura 

corporal (MENDES, 2011). Os resultados do IMC nesse estudo não apresentaram relação 

significante através dos níveis de atividade física investigados, embora do valor médio de IMC 

(24,3 kg/m²) das amostras serem distantes da classificação do sobrepeso (>25kg/m²), sendo 

classificado como peso normal com risco médio de comorbidades de acordo com a OMS 

(2000). Mesmo sendo considerado um bom indicador, os valores são considerados limitados 

pois não distinguem massa magra de massa gorda e nem diferença em populações diversas. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Os achados deste estudo indicam que a atividade física afeta de forma moderada os 

valores antropométricos dos participantes do SOE. Essa informação pode ser adotada para 

estimular a comunidade a prática de atividades físicas, como as de deslocamento e lazer no seu 

cotidiano, a fim de aprimorar benefícios a saúde. 
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7. ANEXOS 

7.1 Parecer Consubstanciado do Cep. 
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8.2 Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ)
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