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RESUMO 

A prática regular de atividades físicas na terceira idade tem se revelado como um fator 

determinante no que diz respeito à manutenção da qualidade de vida e do bem-estar 

dos idosos. A pesquisa pretendeu avaliar 45 idosos, divididos em dois grupos, sendo 

22 idosos praticamente de atividade física e 23 idosos sedentários na cidade de São 

José do Rio Preto-SP. Conclusão: Tendo em vista que atividade física tem impacto 

direto na qualidade de vida dos idosos, pôde-se observar que mesmo os idosos que 

praticam atividades físicas apresentam índices baixos de qualidade de vida geral, 

porém não se descarta a hipótese de que a atividade física traz benefícios particulares 

a idosos que a praticam com regularidade, mostra- se necessário mais pesquisas 

envolvendo a temática. Os idosos deste estudo demonstraram bom interesse para as 

atividades físicas, com 48% dos idosos, desmistificando a ideia de um idoso frágil e 

sedentário. Porém, a falta de atividades ainda mantém a maioria dos indivíduos 

inativos, com 52%. 
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INTRODUÇÃO 
 

O envelhecimento é um fenômeno natural caracterizado pela degeneração 

biológica, ocorrendo perdas de funções cognitivas e motoras, além que acarretar 

diminuição de qualidade de vida, interação social e limitações socioeconômicas (SÁ; 

CURY & RIBEIRO, 2016). 

Diante destas alterações ocorridas na terceira idade, a realização de atividades 

físicas torna-se uma possível forma de preservar a saúde, retardar o aparecimento de 

comorbidades e melhorar a qualidade de vida entre seus praticantes. A prática regular 

de atividade física é recomendada independentemente da idade e gênero, devido aos 

seus inúmeros benefícios, já o sedentarismo é um importante fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas e rápido declínio biológico (FREIRE et al., 

2014; CORDEIRO et al., 2014) 

Desde as últimas décadas do século passado, o Brasil apresenta acentuado 

declínio de fecundidade. Esse declínio, combinado com a redução da mortalidade, 

acarretou um processo de envelhecimento populacional (ALVES, 2007).  

O Brasil passará dos atuais 8,6% de idosos para 13% em 2020, podendo 

chegar a 20% da população em 2050. Isso significa que em 2050 o número de idosos 

será, provavelmente, superior ao de jovens abaixo de 15 anos (IBGE, 2002).   O 

envelhecimento é um fenômeno extremamente complexo, causado por diversos 

fatores que produzem tendências e consequências das mais diversas. A promoção do 

envelhecimento ativo envolve a conquista de qualidade de vida, permitindo que os 

indivíduos percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo 

do curso da vida e que participem da sociedade de acordo com suas necessidades, 

desejos e capacidades  (DIAS JÚNIOR; COSTA & LACERDA, 2006).   

Desde épocas mais remotas, a qualidade de vida já era compreendida como 

resultado de percepções individuais sobre saúde, bem-estar e felicidade. Após a 

Segunda Guerra Mundial, esse conceito emerge associado à satisfação e à realização 

psicológica com vários aspectos da vida, na perspectiva da prosperidade econômica 

e do aumento do poder aquisitivo da população em geral. Com o surgimento do 

movimento ambientalista, em 1970, as preocupações com sustentabilidade e 

qualidade de vida começam a questionar os modelos predatórios de bem-estar da 

humanidade capitalista e consumista  (MATTOS; NOBRE & ALOUFA, 2011). 
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 A qualidade de vida também está relacionada com experiências e valores 

individuais e coletivos, com a busca de conforto e bem-estar, variando com a época, 

valores, espaços e histórias diferentes. É influenciada por fatores que são próprios da 

essência humana, destacando-se os valores não materiais como amor, liberdade, 

felicidade, solidariedade, realização pessoal e inserção social. 

Estes, por sua vez, envolvem ideias relacionadas à saúde, estilo de vida, nível 

de independência, relações sociais e crenças pessoais MINAYO; HARTZ & BUSS, 

2000).  

Existe uma variedade de conceitos sobre qualidade de vida na literatura e, 

ainda, não há um consenso entre os pesquisadores sobre qual é a definição mais 

adequada. Ainda que a definição de qualidade de vida não esteja clara, os indivíduos 

entendem o que significa tê-la (ou não). Entende-se por qualidade de vida a percepção 

do indivíduo da sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos 

quais se insere e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações. Trata-se de um amplo conceito de classificação, afetado, de modo 

complexo, pela saúde física do indivíduo, estado psicológico, relações sociais, nível 

de independência e pelas suas relações com as características mais relevantes do 

seu meio ambiente (THE WHOQOL GROUP, 1995). 

A atividade física regular melhora a qualidade e expectativa de vida do idoso9. 

devendo ser estimulada ao longo da vida (MACIEL, 2010; BENEDETT; GONÇALVES 

& MOTA, 2007). 

 Programas e ações públicas de atividades físicas específicas, voltadas para a 

população idosa, representam também um desafio, pois deve ser levada em conta a 

preparação dos profissionais, a sensibilização da população, a implementação das 

atividades e a existência de políticas públicas e apoio dos gestores (BENEDETT; 

GONÇALVES & MOTA, 2007). 

Nesse sentido, o foco das pesquisas se dirige para a atividade física como um 

meio de modificar os estilos e hábitos de vida dos idosos, controlando ou retardando 

o aparecimento de doenças crônicas e mantendo-os funcionalmente independentes 

por mais tempo  (MACIEL, 2010). 

 A literatura aponta diversos benefícios da atividade física para os idosos, tais 

como controle das complicações de doenças crônicas, melhoria da qualidade de vida, 

perda de peso, aumento da autoestima, maior disposição para o trabalho e melhoria 

de quadros de dor (POZENA & CUNHA, 2009). 



4 
 

 Dessa forma, espera-se que os idosos mais ativos tenham melhor qualidade 

de vida, evidenciando a atividade física como fator protetor para um envelhecimento 

mais saudável. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi descrever o perfil 

sociodemográfico e avaliar a relação de interdependência entre a qualidade de vida 

de idosos e a atividade física, diante de possíveis fatores determinantes (ALVES, 

2007). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A população idosa representa 11% da população total do Brasil, demonstrando 

que devido os avanços na área da saúde, ocorreu um aumento significativo da 

expectativa de vida, porém com esse cenário atual, torna-se necessário a 

reorganização social para melhor atender esses idosos, criando modos de assistência 

e atividades que priorizem manter esses indivíduos com boa saúde e independência 

por elevado tempo, sendo possível atingir esse objetivo com mudanças de hábitos 

como abandono do sedentarismo (CASTRO, LIMA, DUARTE, 2016). 

 

1.2   OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente estudo é comparar a qualidade de vida de idosos 

sedentários e praticamente de atividade física.  

 

 

METOGOLOGIA 
 

A pesquisa pretende avaliar 45 idosos, divididos em dois grupos, sendo 22 

idosos praticamente de atividade física e 23 idosos sedentários na cidade de São José 

do Rio Preto-SP.  

Os critérios de inclusão foram: o idoso ter mais de 60 anos, ambos os gêneros, 

sendo considerado atividade física como atividade de força muscular ou/e aeróbica 

por 40 minutos, no mínimo 2 vezes por semana, por período mínimo de 6 meses.  
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Os critérios de exclusão: idosos com alterações musculoesqueléticas 

limitantes, dependentes para realizações de atividades de vida diária e que realizaram 

cirurgia nos últimos 3 meses.  

Os dados serão coletados após a aprovação do comitê de ética, utilizando o 

questionário sociodemográfico e questionário WHOQOL-OLD, todos os questionários 

aplicados com auxílio do pesquisador.   

A análise foi realizada de modo descritivo e conduzida a partir dos cálculos de 
frequências e medidas de tendência central e dispersão. 
  Todos os dados obtidos na pesquisa foram planilhados no Excel. 

 Em seguida, as análises de comparação de amostras independentes foi 

realizada com o teste estatístico  T- test para amostras independentes, a normalidade 

dos dados foi observada através do teste de Shapiro-Wilk. 

 O programa utilizado foi o Bioestat,versão 5.3. 

 Em todas as análises o nível de significância adotado é foi de 5%. 

 

RESULTADOS 

 
 Os idosos deste estudo demonstraram bom interesse para as atividades 

físicas, com 48% dos idosos, desmistificando a ideia de um idoso frágil e sedentário.  

Porém, a falta de atividades ainda mantém a maioria dos indivíduos inativos, 

com 52% (Tabela 1). 

 

 

 

 

Tabela 1. Divisão de praticantes e não praticantes de atividades físicas. 
 

 

Praticantes de Atividade Física 

Praticante 48% 

Não praticante 52% 
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As características analisadas pelos idosos praticantes de atividade física foram 

descritas na Tabela 2, demonstrando maior índice de mulheres praticantes de 

exercícios, em sua maioria os idosos estão atualmente casados com 40% do total, 8% 

reúnem divorciados e viúvos.  

As alterações auditivas e visuais impossibilitam seus portadores a realizar as 

atividades rotineiras com facilidade, colocando obstáculos a situações comuns e 

normalmente de resolução simples. Essas alterações podem ser progressivas, como 

a diminuição da acuidade visual e auditiva, devido a complicações da idade, sendo 

notadas por 5% dos idosos deste grupo.  

Nenhum paciente apresenta limitação funcional, cirurgia recente ou 

dependência para realização de atividades físicas diárias (AVDs), 8% informaram 

possuir alguma patologia de base, como Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes 

Mellitus (Tabela 2) 

 

Tabela 2. Características gerais de idosos praticantes de 
atividade física 

 

Características de Praticantes de Atividade Física 

Gênero   

Feminino 36% 

Masculino 12% 

Estado Civil    

Solteiro - 

Casado 40% 

Divorciado 2% 

Viúvo 6% 

Limitação Funcional - 

Cirurgia Recente - 

Alterações audiovisuais 10% 

Realização de AVDs   

Independentes 48% 

Dependentes - 

Patologias de base 8% 
 
 

Os indivíduos não praticantes de atividade física entrevistados exibiam alto 

índice de independência para realização de AVDs, totalizando 42%, porém em 
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comparativo com o grupo anterior, exibiram 10% de idosos com dependência parcial, 

necessitando de auxílio para suas atividades cotidianas.  

Apenas um paciente informou a realização de cirurgia recente, com finalidade 

de melhoria vascular (varizes), sem complicações.  

As mulheres apresentam maior percentual também entre os não praticantes, 

com 38% e os idosos casados somam 30% e viúvos 16%, apenas 4% alegam estarem 

divorciados e 2% solteiros.  

As alterações auditivas e visuais não são diretamente associadas com a 

independência ou dependência do idoso, sendo percebia igualmente verificada nos 

dois grupos avaliados, também com 10% dos idosos sedentários. As patologias de 

base também apresentam percentual idêntico em ambos os grupos com 8%.  

 

Tabela 3. Características gerais de idosos não praticantes 
de atividade física 
 
 

Características de Não Praticantes de Atividade Física 

Gênero   

Feminino 38% 

Masculino 14% 

Estado Civil    

Solteiro 2% 

Casado 30% 

Divorciado 4% 

Viúvo 16% 

Limitação Funcional 6% 

Cirurgia Recente 2% 

Alterações audiovisuais   

Realização de AVDs   

Independentes 42% 

Dependentes 10% 

Patologias de base 8% 
 
 

O questionário WHOQOL – OLD, avalia seis domínios, sendo eles: habilidades 

sensoriais, autonomia, atividades passadas, presentes e futuras, participação social, 

morte e morrer e intimidade, quando unidos eles avaliam a qualidade de vida de modo 

geral do idoso.  
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Quando a pontuação se encontra entre 1 e 2,9 há necessidade de melhorar, 3 

a 3,9 se mantém regular, com 4 a 4,9 encontra-se com boa qualidade de vida e com 

a pontuação máxima de 5, denomina-se muito boa.  

Com a média das avaliações separadamente, os idosos apresentaram 

necessidade de melhorar no domínio morte e morrer, qualidade regular nos quesitos 

autonomia, atividades passadas, presentes e futuras e participação social, apenas 

habilidades sensoriais e intimidade que obtiveram resultado bom. Nenhum domínio 

atingiu a média máxima.  

Na avaliação de qualidade de vida geral, os idosos ativos apresentaram média 

3,5, sendo ainda regular e necessitando de acompanhamento e atenção, com a pior 

média em domínio de atividades passadas, presentes e futuras (Tabela 4).  

 
 

Tabela 4. Domínios avaliados pelo Questionário WHOQOL – OLD para idosos ativos 

 
 

E quanto aos idosos sedentários, o Questionário WHOQOL – OLD, verificou 

que a média mais agravante se exibe em domínio de morte e morrer, porém com a 

média de qualidade de vida igual aos idosos ativos, com média geral de 3,5, com 

índice regular (Tabela 5).  

Tabela 5. Domínios avaliados pelo Questionário WHOQOL – OLD para idosos 

sedentários 

 

   
A partir da análise estatística utilizando o teste T-test para amostra 

independentes, com significância estabelecida a p< 0,05, observou que a qualidade 

de vida não mostrou diferença estatística entre o grupo de idosos que praticam 

Domínio 
Habilidades 
Sensoriais 

Domínio 
Autonomia 

Domínio 
Atividades 
passadas, 

presentes e 
futuras 

Domínio 
Participação 

Social 

Domínio 
Morte e 
morrer 

Domínio 
Intimidade 

Qualidade 
de vida 
Geral 

3,9 3,0 2,6 3,2 3,0 4,4 3,5 

Domínio 
Habilidades 
Sensoriais 

Domínio 
Autonomia 

Domínio 
Atividades 
passadas, 

presentes e 
futuras 

Domínio 
Participação 

Social 

Domínio 
Morte e 
morrer 

Domínio 
Intimidade 

Qualidade 
de vida 
Geral 

4,0 3,0 3,7 3,7 2,5 4,4 3,5 
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atividade física e os idosos que não praticam atividades físicas, tendo como resultado 

p=0,2057 com uma diferença de 0,7 entre as médias de qualidade de vida observada 

no estudo. 

 
 

 DISCUSSÃO 
 

A qualidade de vida é influenciada pelo estilo de vida de cada um, e um estilo 

de vida saudável inclui a atividade física (AF) regular, considerada um componente 

importante. São incluídos ainda bons hábitos alimentares, sono adequado, controle 

de peso e baixo consumo de álcool e de tabaco (SHARKEY,2001).  

De acordo com Souza e Moreira, a qualidade de vida reportada na terceira 

idade enfatiza a nutrição como fator determinante para que o indivíduo possa manter 

uma interação harmoniosa de variados fatores que moldam e que diferenciam o seu 

cotidiano, como saúde física e mental, satisfação no trabalho e nas relações 

familiares, disposição, dignidade, espiritualidade e longevidade. 

A realização de atividades físicas regulares e uma boa alimentação trazem uma 

série de benefícios para quem os pratica, esses benefícios não são apenas físicos, 

mas também contribui para um equilíbrio emocional e social do indivíduo (MACHADO, 

C. S. M.; ARAGÃO, Q. F.; VOLPE, C. R. G. et al., 2008).  

Os programas de exercícios devem ser individualizados conforme as 

necessidades específicas do idoso. A aderência em longo prazo ao programa 

proposto é necessária para que se mantenham os benefícios ganhos pela prática da 

atividade física. 

O hábito de praticar atividade física regularmente está ligada a vários benefícios 

para uma melhor qualidade de vida do idoso, visto o acontecimento da redução dos 

riscos de doenças coronárias, hipertensão, diabetes, e até mesmo depressão. Não se 

esquecendo da melhor disposição, menos chances de perda de massa muscular, bem 

como manutenção do peso ideal, circunferência da cintura dentro dos padrões de 

normalidade. 

 

CONCLUSÃO 
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Tendo em vista que atividade física tem impacto direto na qualidade de vida 

dos idosos, pôde-se observar que mesmo os idosos que praticam atividades físicas 

apresentam índices baixos de qualidade de vida geral, porém não se descarta a 

hipótese de que a atividade física traz benefícios particulares a idosos que a praticam 

com regularidade, mostra- se necessário mais pesquisas envolvendo a temática. 
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