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RESUMO: O Kenko Taissô, é uma ginástica originária do Japão da cidade e Hamamatsu, 

que trabalha todo o corpo ao som de músicas. Enquanto executamos repetidamente os 

movimentos agradáveis e sincrônicos, pensamos no que vem na sequência, e obriga o cérebro 

a memorizar, relembrando as melodias. Objetivos: Avaliar os efeitos da dança Kenkô Taissô 

sobre 0 equilíbrio, dor osteomuscular, qualidade de vida e de sono de idosos. Metodologia: 

Foi realizado um estudo longitudinal, de caráter prospectivo, com seguimento de 6 meses, nos 

grupos de idosos da Liberdade Bunkyo. Foram avaliados os seguintes aspectos: equilíbrio 

(Teste de Tinetti), dor osteomuscular (Escala Visual Analógica), qualidade de vida 

(WHOQOL-OLD) e de sono (Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh). Os idosos foram 

divididos em dois grupos: um grupo realizou o treinamento físico com a dança Kenkô e o 

outro grupo não realizou a dança, foram orientados a manter as atividades de vida diária 

normalmente.  

 

INTRODUÇÃO: 

Nos dias atuais, o envelhecimento populacional tem se apresentado como um 

fenômeno mundial. Com relação às projeções estatísticas, sabe-se que o Brasil ocupará em 

2025, a sexta posição no ranking mundial em termos de população idosa, isso representa 

cerca de 32 milhões de brasileiros maiores de 60 anos, ou seja, aproximadamente 15% da 

população (CAMARGO, 1995; ARAÚJO; ALVES, 2000; CAETANO et al., 2008). 

A dor crônica é fator limitante de funções, aumenta a agitação, o risco de estresse 

emocional e de mortalidade, afetando parte do corpo, ou regiões, e limitando o funcionamento 

físico dos indivíduos idosos. A dor passa a ser o centro, direciona e limita as decisões e 

comportamentos do indivíduo. Acarreta, ainda, fadiga, alterações do sono, problemas de 

equilíbrio, dificuldade de concentração, entre outros. A impossibilidade de controlá-la traz 

sempre sofrimento físico e psíquico (PIMENTA, KOIOZUMI E TEIXEIRA, 1997).  

O efeito da dança Kenko Taissô vem cada vez mais conquistando fãs em todo 

território nacional, é uma ginástica originária do Japão da cidade e Hamamatsu. "É uma 

ginástica que se apoia no tripé de corpo, alma e cérebro". "Qualquer pessoa pode praticar, em 

qualquer lugar aliando várias modalidades de exercícios tais como articulações, aeróbico, 

alongamento, estimulação, recreação, rítmico, prevenção de queda e ginástica de expressão” 

(KAWAZOE, 2006). 

A atividade física aumenta a autoestima das pessoas que tem uma melhora 

significável, pois se sentem capazes e independentes, produzindo neles a sensação de bem-

estar e estimulando a superação de pequenos desafios, deixando longe deles a depressão. 



(KAWAZOE, 2006). Diante disso, há uma grande necessidade de conhecer mais 

profundamente de uma pratica diferenciada de exercício físico, a dança Kenkô Taissô, sobre a 

disfunção autonômica cardíaca e melhora da qualidade de vida dos idosos. 

 

OBJETIVO: 

Avaliar os efeitos da dança Kenkô Taissô em idosos sobre: Dor osteomuscular; 

Equilíbrio; Nível de ansiedade e Qualidade de sono e qualidade de vida. 

 

METODOLOGIA: 

Foi realizado um estudo longitudinal, de caráter prospectivo, com seguimento de 4 

meses, de MARÇO de 2019 a JULHO de 2019, nos grupos de idosos da Liberdade no Centro 

Bunkyo. Buscando a representatividade da amostra, foram sorteados idosos de cada grupo em 

número de acordo com cálculo amostral a ser realizado por estatístico, e os mesmos serão 

convidados a participarem da pesquisa. 

A amostra do estudo foi composta por uma amostragem de idosos com 65 anos ou 

mais. Os 20 idosos serão randomizados em dois grupos: Grupo Kenkô Taissô: 25 idosos e 

Grupo controle: 25 idosos. 

Os instrumentos utilizados foram: Questionário de Qualidade de Vida (WHOQOL-

OLD), Questionário de Qualidade de Sono (Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh), 

Escala Visual Analógica (EVA) e Teste de Tinetti. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os idosos foram divididos em dois grupos: um grupo realizou o treinamento físico 

com a dança Kenkô e o outro grupo não realizou a dança, foram orientados a manter as 

atividades de vida diária normalmente. O grupo que realizará Kenkô Taissô fará exercícios 

duas vezes por semana durante 6 meses. Os movimentos alegres e harmônicos visam 

melhorar ovigor físico, mental e emocional dos participantes. O grupo controle será orientado 

a manter as atividades diárias. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES/CONCLUSÃO:  

Todas as coletas foram realizadas e o projeto está em fase de início das tabulações e 

análises, por isso ainda não temos resultados preliminares e conclusão. 

 



REFERÊNCIAS CONSULTADAS:  

ARAUJO, BERTASSO de et al . Índice da qualidade do sono de pittsburgh para uso na 

reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Rev Bras Med Esporte, São Paulo ,  v. 21, n. 

6, p. 472-475,  Dec.  2015. 

CAMARGO, K; VERAS, RP. Idosos e Universidade: parceria para a qualidade de vida. In: 

In Veras, RP (org.). Um envelhecimento digno para o cidadão do futuro. Rio de Janeiro: 

Relume- Dumará, UERJ /UnATI, 1995. 

CARNEIRO R, FALCONE E. Um estudo das capacidades e deficiências em habilidades 

sociais na terceira idade. Psicologia em Estudo 2004:9(1):119-26. 

FLECK, CHACHAMOVICH, TRENTINI. Desenvolvimento e validação da versão em 

português do módulo WHOQOL-OLD. Rev. Saúde Pública , São Paulo, v. 40, n. 5, 

p. 785-791, out. 2006.  

GAGLIESE, MELZACK.  Age- Related Differences In The Qualities But Not The 

Intensity Of Chronic Pain. Pain 2003;104(3):597-608. 

 


