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RESUMO
O presente estudo objetivou analisar como a capacidade funcional afeta a
qualidade de vida de idosos praticantes de atividade física, na cidade de Ponta
Grossa – PR. Para realização do estudo fizeram parte da amostragem cerca
de 31 idosos, de ambos os sexos; sendo 20 mulheres e 11 homens. Os dados
foram obtidos através da aplicação de um questionário Escala de Barthel. A
partir dos resultados obtidos na pesquisa, a média de idade do grupo foi de
74,16 anos. A pontuação dos idosos variou de 70 a 100 pontos, com a média
do grupo, variante 12; caracterizando assim uma dependência leve a um nível
de total independência. Dos 31 idosos participantes, 13 deles, o que
corresponde a 41,93% do total da amostra obtiveram pontuações entre 70 a 95
pontos, caracterizando uma dependência leve. Necessitando apenas de ajuda
verbal para locomoção ou obtiveram algum acidente ocasional do sistema
urinário, porém sem qualquer prejuízo em suas capacidades funcionais. Os
resultados da pesquisa nos mostram que o grupo de idosos, praticantes de
atividade física, que participaram da pesquisa, apresentam suas capacidades
funcionais em condições favoráveis, o que contribui de maneira significativa na
melhoria de sua qualidade de vida.
Palavras chave: capacidade funcional, qualidade de vida de idosos, atividade
física.
ABSTRACT
This study aimed to analyze how the functional capacity affects the quality of life
of elderly practitioners of physical activity in the city of Ponta Grossa - PR. For
the study were part of sampling about 31 elderly, and boys, with 20 women and
11 men. The data were obtained through the application of a questionnaire
Barthel scale. From the results obtained in the survey, the average age of the
group was 74.16 years. The scores of older people ranged from 70 to 100
points, with an average of the group, variant 12; thus characterizing a mild
addiction to a level of full independence. Of the 31 elderly participants, 13 of
them, which represents 41.93% of the total sample had scores between 70 and
95 points, featuring a mild dependency. Requiring only verbal support for the
move had any accidents or occasional urinary disorders, but without any
prejudice in their functional capabilities. The survey results show us that the
elderly group, practitioners of physical activity, which participated in the survey,
has their functional capabilities on favorable terms, which plays a significant
improvement in their quality of life.
Key words: functional capacity, quality of life of older people, physical activity.
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INTRODUÇÃO
A questão da terceira idade hoje em dia é discutida em todo o mundo, é
classificada como a melhor fase da vida. Fase da serenidade, da sabedoria e
plenitude. Entretanto, para que haja um efetivo bem estar, os aspectos do
organismo deverão encontrar-se em equilíbrio, entre àqueles que tangem
principalmente às questões físicas e mentais. Portanto, a terceira idade só
poderá ser considerada a melhor fase da vida de qualquer pessoa se nesse
período estiver usufruindo de uma boa saúde.
No Brasil, bem como nos países em desenvolvimento, considera-se
idoso a partir de 60 anos. Entretanto, cada vez que os problemas associados à
velhice

diminuem,

a

população

idosa

aumenta

conseqüentemente.

O processo de transição demográfica no Brasil teve como conseqüência
o aumento da população idosa. Os brasileiros com 60 anos ou mais já somam
14.536.029 indivíduos, representando 8,6% da população. O envelhecimento
da população está se acentuando: em 2000, o grupo de 0 a 14 anos
representava 30% da população brasileira, enquanto os maiores de 65 anos
eram apenas 5%; em 2050, os dois grupos se igualarão em 18% esse
contingente poderá ser de 13,7 milhões de idosos no Brasil. Tornam-se cada
vez mais importantes as políticas de Saúde voltadas para a Terceira Idade.
(CENSO POPULACIONAL, 2000).
O envelhecimento populacional associado ao aumento da expectativa
de vida tem trazido novas preocupações, dentre elas a necessidade de
prestação de cuidados especiais para a população da terceira idade. A
capacidade funcional dessa população interfere diretamente com sua
qualidade de vida.
A capacidade funcional é a capacidade de manter as habilidades
físicas e mentais necessárias a uma vida independente e autônoma. Do ponto
de vista da saúde pública, a capacidade funcional surge como um novo
conceito de saúde mais adequado para instrumentalizar e operacionalizar a
atenção à saúde. Ações preventivas, assistenciais e de reabilitação devem
objetivar a melhoria da capacidade funcional ou, no mínimo, a sua manutenção
e, sempre que possível, a recuperação desta capacidade, uma vez perdida
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pelo indivíduo. Trata-se, portanto, de um enfoque que transcende o simples
diagnóstico e tratamento de doenças específicas. (VERAS, 2002).
O entendimento de qualidade de vida se refere a uma percepção de
bem-estar nas diversas áreas da vida. Isto quer dizer que a qualidade de vida
está relacionada à auto-estima e aos aspectos que estão a ela relacionados,
tais como: o estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, o
autocuidado, o suporte familiar, o estado de saúde, os valores culturais e
éticos, a religiosidade, o estilo de vida, a satisfação com o emprego ou com
atividades diárias e o ambiente em que se vive. (VECCHIA, ET AL, 2005).
'' A qualidade de vida pode ser definida como a percepção do indivíduo
sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores
dos quais ele vive, em relação aos seus objetivos, expectativa, padrões e
preocupações '' (WHOQOL GROUP, 1995).
Portanto, esse projeto de pesquisa pretende analisar como a
capacidade funcional afeta a qualidade de vida de idosos praticantes de
atividade física na cidade de Ponta Grossa. É importante evidenciar que a
manutenção e a preservação das capacidades funcionais, para desempenhar
as atividades básicas de vida diária, são pontos básicos a serem estudados
para prolongarem o maior tempo possível à independência desses idosos.

METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo analítico transversal
sobre a capacidade funcional e qualidade de vida junto a uma população de
idosos, acima de 70 anos, praticantes de atividade física, de ambos os sexos
da cidade de Ponta Grossa - PR.
A obtenção dos dados foi realizada através da utilização da Escala de
Barthel para aferir as capacidades funcionais dos idosos. O Índice de Barthel
compreende dez itens de mobilidade que constituem as Atividades Básicas da
Vida Diária (ABVD) sendo: vestir-se, banhar-se, alimentar-se, fazer a higiene
pessoal, levantar-se da cama e sentar-se numa cadeira, controlar bexiga e
intestino, utilizar o banheiro, caminhar e subir escadas. Os itens que
constituem o referido índice foram adaptados em forma de questões para
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serem auto-respondidas pelo grupo de idosos participantes da pesquisa.
Os pontos de corte definidos para este índice são:
Dependência total

0 – 15 pontos

Dependência grave

20 – 35 pontos

Dependência moderada

40 – 55 pontos

Dependência leve

60 – 95 pontos

Independente

100 pontos

Para participar da pesquisa e responder ao questionário, o grupo de
idosos receberam e concordaram com o TCLE (Termo de Conhecimento Livre
e Esclarecido), onde é garantido o anonimato de suas identidades.

RESULTADOS
Fizeram parte da amostra 31 idosos, moradores da cidade de Ponta
Grossa, de ambos os sexos, sendo 20 mulheres e 11 homens, todos
praticantes de atividades físicas. Através da aplicação do Índice de Barthel
procurou-se quantificar o déficit das capacidades funcionais desse grupo de
idosos. A tabela apresenta os resultados estatísticos descritivos com a média
do grupo variante 12.
Amostragem dos 31 idosos com suas respectivas pontuações:
Numero de idosos

Pontuação

Porcentagem

18

100

58,06%

6

90

19,35%

3

95

9,67%

2

85

6,45%

1

80

3,22%

1

70

3,22%

DISCUSSÃO
A partir dos resultados, a média de idade do grupo de idosos
participantes da pesquisa foi de 74,16 anos. A pontuação obtida através da
escala de Barthel variou de 70 a 100 pontos, com a média do grupo, variante
12; caracterizando assim uma dependência leve a um nível de total
independência. Dos 31 idosos participantes, 13 deles, o que corresponde a
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41,93% do total da amostra obtiveram pontuações entre 70 a 95 pontos,
caracterizando uma dependência leve. Necessitando apenas de ajuda verbal
para locomoção ou obtiveram algum acidente ocasional do sistema urinário,
porém sem qualquer prejuízo em suas capacidades funcionais. Outros 18
idosos, correspondendo a 58,06% sendo totalmente independentes, com a
pontuação máxima de 100 pontos.
Podemos observar que a atividade física para esses idosos da
amostragem é uma das grandes responsáveis pela manutenção das suas
capacidades funcionais, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida.
„‟A capacidade funcional é um dos grandes componentes da saúde do
idoso e vem emergindo como um componente-chave para a avaliação da
saúde dessa população. “Ela geralmente é dimensionada em termos de
habilidade e independência para realizar determinadas atividades.” (LIMACOSTA; BARRETO e GIATTI, 2003).
Os exercícios corretamente prescritos e orientados desempenham
importante papel na prevenção, conservação e recuperação da capacidade
funcional dos indivíduos, repercutindo positivamente em sua saúde. Estes não
farão parar o processo de envelhecimento, mas, poderão retardar o
aparecimento de complicações, interferindo positivamente no seu bem estar.
(Guedes e Guedes, 1995).
O

processo

de

envelhecimento

engloba

diversos

aspectos

determinantes para uma velhice saudável e com qualidade de vida. A
manutenção da autonomia, a prática da atividade física, os hábitos saudáveis
de alimentação são aspectos que contribuem para o completo estado de bemestar físico, psíquico e social, constitui-se como condições necessárias a um
processo de envelhecimento saudável.

CONCLUSÃO
Através dos resultados desta pesquisa podemos ressaltar a importância
da atividade física para a população da terceira idade, sendo que cada vez
mais a prática do exercício físico deve ser exercida a fim da melhora da
qualidade de vida tanto dos idosos quanto da população em geral.
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O conceito de saúde do idoso está relacionado com sua capacidade
funcional, ou seja, a possibilidade de cuidar de si mesmo, de determinar e
executar atividades da vida cotidiana, com autonomia e independência. O
bem-estar na velhice ou saúde está relacionado ao resultado de uma interação
entre várias dimensões; onde o idoso tenha o mínino de condições para que
desenvolva o máximo das suas potencialidades, sejam estas: viver, sentir ou
amar, trabalhar, produzir bens e serviços, fazendo ciências ou artes.
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