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1. RESUMO 

O aumento do número de idosos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento 

estabelece uma grande preocupação política, visto que pode causar transtornos 

severos em setores econômicos, sobretudo devido aos gastos com a saúde coletiva. 

Diante disso, políticas públicas de promoção de saúde, com atitudes proativas à 

saúde dos idosos, contribuem na qualidade de vida dessas pessoas e na economia 

de despesas do Sistema Único de Saúde (SUS) com o tratamento de doenças 

crônicas na terceira idade. O objetivo do presente estudo é analisar o impacto de 08 

(oito) semanas de treinamento do Lian-Gong sobre a capacidade funcional de idosos 

institucionalizados. Para tanto, idosos moradores de 02 (dois) asilos diferentes 

realizaram avaliação da capacidade funcional e participam de um programa de 08 

(oito) semanas de prática do Lian-Gong. Após esse período, os idosos realizarão as 

mesmas avaliações de força muscular e flexibilidade. Será empregado o teste “t” de 

Student Pareado para comparação entre os diferentes momentos de avaliação. 

2. INTRODUÇÃO 

Concomitante ao crescimento de pessoas na terceira idade, os atendimentos 

destinados aos idosos institucionalizados, que vivem em asilos, casas de apoio e 

instituições de longa permanência do idoso (ILPI), também aumentam. Esta situação 

já é observada no Brasil há mais de 15 (quinze) anos, quando pesquisadores 

indicavam o crescimento de idosos institucionalizados. As entidades de atendimento 

ao idoso são lugares destinados às pessoas com mais de sessenta anos e que 

compreendem duas modalidades: asilar e não asilar.  

Enquanto idosos que vivem com a família ou sozinhos recebem maior afeto de 

familiares, os idosos institucionalizados estão mais próximos de amigos, criando-se 

distintos vínculos afetivos entre esses grupos de idosos. Considera-se que a rede 

social de apoio dos idosos que vivem com a família ou sozinhos, promovem maiores 

benfeitorias.  

Outros determinantes de saúde afligem a saúde e qualidade de vida de idosos 

institucionalizados, como a alta prevalência de fragilidade, baixo peso, desnutrição e 

dependência funcional, baixo nível de atividade física inferior, risco de quedas 

aumentado, sono de má qualidade, alta prevalência de incontinência fecal, baixa 

escolaridade e renda, alta prevalência de sintomatologia depressiva, 

desenvolvimento acentuado de doenças mentais e menor qualidade de vida, 

comparados aos idosos não institucionalizados.   



Mesmo com o aumento dos estudos sobre os idosos institucionalizados, nota-se a 

importância de subsidiar a atuação de profissionais que lidam com este público. 

Acredita-se que programas de exercícios físicos possam atenuar problemas como a 

monotonia e ociosidade dos moradores de ILPI, além de melhorar as condições 

fisiológicas e psicológicas do idoso, o que pode ajudar na retomada de um estilo de 

vida que proporcione maior qualidade de vida.  

O Lian-Gong é uma técnica de ginástica desenvolvida na China e tem sido apontado 

como uma importante ferramenta na melhoria da capacidade cardiorrespiratória, no 

aumento de força muscular e no controle de peso corporal. Adicionalmente, melhora 

a flexibilidade, coordenação motora e equilíbrio. Acredita-se que o Lian-Gong tenha 

boa aplicabilidade em ILPI, principalmente por ser praticado sem o uso de materiais 

e com utilização de pouco espaço. A atividade é realizada com música. 

Ao se propor uma nova atividade é interessante avaliar o impacto desse programa 

de exercícios físicos sobre a capacidade funcional dos idosos, visto que ao 

aprimorar sua capacidade funcional o idoso aumenta sua autonomia e melhora seu 

desempenho nas atividades da vida diária (AVD´s). 

3. OBJETIVOS 

Analisar o impacto de 08 (oito) semanas de treinamento do Lian-Gong sobre a 

capacidade funcional de idosos institucionalizados. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo longitudinal e quantitativo. Participam do estudo 02 (duas) 

Instituições de Longa Permanência do Idoso (ILPI). Os critérios de inclusão 

adotados para a composição da amostra foram: ser morador de um dos asilos 

participantes; ter mais de 60 (sessenta) anos de idade; não ser cadeirante; não ser 

acamado e não ter incapacidade cognitiva que o impossibilite de compreender as 

atividades físicas propostas. Os participantes assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), concordando com sua participação 

voluntária no estudo.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Os moradores das 02 (duas) ILPI praticam o mesmo programa de exercícios físicos, 

baseado nas técnicas e fundamentos do Lian-Gong. As atividades são ministradas 

em conjunto por 12 (doze) alunos e um Profissional de Educação Física. Somando-

se as 02 (duas) ILPI, 11 (onze) idosos institucionalizados participam das atividades 

físicas propostas. Previamente ao início do programa de treinamento, foi realizada 



uma avaliação da capacidade funcional por meio de testes de força muscular de 

membros inferiores e flexibilidade. Ao final das 08 (oito) semanas de treinamento do 

Lian-Gong, os participantes realizarão as mesmas avaliações de força muscular e 

flexibilidade. No teste de força muscular de membros inferiores o avaliado deve se 

sentar e se levantar em uma cadeira. A pontuação obtida pelo idoso representa o 

número total de movimentos executados corretamente em 30 (trinta) segundos. A 

flexibilidade dos sujeitos foi mensurada através do teste de “Sentar e Alcançar”, 

utilizando-se do “Banco de Wells”.  

Para tanto, será empregado o teste “t” de Student Pareado, sendo utilizado o post-

hoc de Tukey para identificar possíveis diferenças apontadas pelo teste “t” de 

Student. O nível de significância adotado será de p < 0,05. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A primeira avaliação permite traçar um perfil dos participantes a partir dos testes 

aplicados. Os valores estão expressos em média e desvio-padrão. Teste de força 

muscular de membros inferiores: 6 ± 2,90 repetições. Teste de flexibilidade: 21 ± 

6,92 cm. As duas variáveis expressam resultados insatisfatórios. 
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