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RESUMO 

O processo do envelhecimento acomete diversos tecidos corporais, dentre este 

se destaca o músculo estriado esquelético. Diversos são os tipos de treinamento que 

possibilitam adaptações fisiológicas e estruturais a população idosa.No entanto 

independente o treinamento executado , a proposta visa melhorar a qualidade de vida 

de idosos.O  presente estudo tem como objetivo avaliar a percepção de qualidade de 

vida em idosos praticantes de diferentes  tipos treinamentos físico. Para a pesquisa de 

campo foram separados 3 grupos , sendo o 1° grupo Idosos praticantes de 

alongamento, 2° grupo praticantes de atividade em grupos e 3° idosos que não 

participavam de atividade em grupo e que serão considerados como grupo controle. 

Foi utilizado realizado com cada grupo o questionário SF-36, em sua versão brasileira 

onde cada sujeito reportou como se  sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde 

e outras áreas de sua vida, onde no final da realização do questionário foram feitos 

cálculos classificando o domínio de cada idoso. Os dados obtidos pelo questionário 

foram expressos em média e erro padrão. Para a comparação entre os domínios será 

utilizado o teste de Qui Quadrado. Fora utilizado P<0,05 em todo tratamento 

estatístico com emprego do pacote estatístico SPSS 20.  

INTRODUÇÃO   

 O aumento da expectativa de vida do contingente de idosos é um fenômeno 

mundial.   Alguns efeitos fisiológicos decorrem do envelhecimento. Com o aumento da 

idade o fornecimento sanguíneo a capacidade de fornecer água diminuem 

aumentando assim o tempo para a recuperação do tecido conjuntivo após a lesão 

(Mynark & Koceja, 2001). Além disso reduze-se a força e a flexibilidade, essas 

alterações correspondem a uma alteração funcional, exemplo da diminuição da 

mobilidade e da amplitude de movimento, bem como a maior possibilidade de lesões. 

Os músculos de pessoas idosas parecem demonstrar menos freqüência de 

estimulação, onde se conclui que o sistema nervoso central envelhecido atinge menos 

facilmente uma contração total (Vandervoort & Symons, 2001). Além disso a 

degeneração muscular diminui o numero total de fibras tipo I e tipo II 

Teoricamente, a rigidez e a elasticidade não devem ser extremas. Quando se 

desenvolve a flexibilidade, a força deve ser desenvolvida também, de modo que se 

garanta a maior amplitude de movimento alcançada sem riscos. 

Para se estruturar um programa de flexibilidade com pessoas de terceira idade, 

é fundamental saber como se encontra o seu estado de saúde. Se o individuo for 

acometido de artrite, artrose, osteoporose ou diabetes, entre outras doenças, é preciso 

adequar alguns dos exercícios. Outro passo importante é avaliar a flexibilidade, para 

escolher o método adequado. Se por um lado exercícios de alongamento passivo e 

estáticos são importantes para eliminar algum encurtamento muscular no idoso, por  

outro lado o alongamento dinâmico, feito com leveza de movimentos na sua amplitude 

fisiológica, é considerado funcional nos movimentos diários . O objetivo do 

alongamento dinâmico não é atingir os componentes plásticos para aumentar a 

flexibilidade, mas sim os componentes elásticos. O alongamento para de desenvolver 

a flexibilidade será alcançado graças aos métodos alongamentos estáticos, passivo ou 

por meio de facilitação neuro-proprioceptiva. Insistimos também para que o 



alongamento não seja feito com a energia de um atleta, mas com fluência e 

suavidade, atingindo a fase final do movimento lentamente, no limite elástico.  

No alongamento estático, devemos verificar se ocorre dormência (parestesia) 

nos braços e pés, pois nesses casos é necessário verificar qual o local de origem dos 

feixes nervosos e massagear a partir deles, com deslizamento superficial em todo o 

grupo muscular. 

Os exercícios de alongamentos passivo devem ser feitos pelo o profissional, 

pois é ele quem conhece o estado de saúde do cliente, além de saber posicionar o 

sistema muscular corretamente. Isso não significa que as pessoas de todas as idades 

não possam aprender a realizar o alongamento passivo – apenas recomendamos que 

seja ensinado com calma, e que se restrinja a dois ou três exercícios por aula, durante 

a aprendizagem. 

  Qualidade de vida” é um termo amplamente abordado, tanto nos meios 

científicos quanto na vida cotidiana. A OMS (2005) define qualidade de vida como: “A 

percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida dentro do contexto de sua 

cultura e do sistema de valores de onde vive, e em relação a seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações. É um conceito muito amplo que incorpora de 

uma maneira complexa a saúde física de uma pessoa, seu estado psicológico, seu 

nível de dependência, suas relações sociais, suas crenças e sua relação com 

características proeminentes no ambiente” (OMS, 1994) 

A interação social gerada entre os idosos desenvolve o senso de bem-estar 

nos mesmos, assim como a melhora no funcionamento físico. De acordo com o que foi 

abordado anteriormente, a qualidade de vida de indivíduos idosos está diretamente 

relacionada ao conceito de envelhecimento ativo. Fenômenos como a aposentadoria, 

o casamento dos filhos e, talvez, a viuvez podem propiciar o engajamento do idoso em 

algum tipo de atividade. A inserção de idosos em grupos de suporte social proporciona 

uma mudança no paradigma de velhice enquanto limitação e incapacidade, porque 

nesses grupos é possível encontrar idosos ativos, autônomos, satisfeitos com sua 

condição geral e que se relacionam interpessoalmente com outras pessoas de mesma 

faixa etária ou não. Os idosos convivem com as limitações de sua saúde, contudo elas 

não os impossibilitam de exercer seu papel de sujeito socialmente ativo 

OBJETIVO 

 Avaliar a percepção de qualidade de vida em idosos praticantes de diferentes  

tipos treinamentos físico. 

MATERIAIS E METODOS  

Para a realização do presente estudo foi realizada pesquisa bibliográfica e 
pesquisa de campo. Para realização da pesquisa bibliográfica foram  indexados 
artigos nas bases de dados Medline, Scielo, Pubmed. A busca foi dividida 
Alongamento muscular e Atividades em grupos. Foram encontrados 100 artigos para 
Alongamento muscular, destes, 30 foram selecionados após a leitura dos resumos, 
dos quais 17 foram utilizados para a elaboração do manuscrito. Para Atividades em 
grupos foram encontrados 135 artigos dos quais foram selecionados 44 a partir da 
leitura do título. Destes, 17 foram selecionados a partir da leitura dos resumos. A 



exclusão dos estudos citados ocorreu em virtude de estes não terem sido realizados 
com idosos saudáveis, ou não estarem relacionados com exercícios de alongamento e 
atividades em grupos. 

DESENVOLVIMENTO 

 Para a pesquisa de campo foram separados 3 grupos , sendo o 1° grupo 
Idosos praticantes de alongamento, 2° grupo praticantes de atividade em grupos e 3° 
idosos que não participavam de atividade em grupo e que serão considerados como 
grupo controle. Foi utilizado realizado com cada grupo o questionário SF-36, em sua 
versão brasileira onde cada sujeito reportou como se  sente a respeito de sua 
qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida, onde no final da realização do 
questionário foram feitos cálculos classificando o domínio de cada idoso. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados obtidos pelo questionário foram expressos em média e erro padrão. 

Para a comparação entre os domínios será utilizado o teste de Qui Quadrado. Fora 

utilizado P<0,05 em todo tratamento estatístico com emprego do pacote estatístico 

SPSS 20.  
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