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RESUMO
A população de idosos no Brasil aumentou vertiginosamente, com isto houve
necessidade da implantação de programas específicos para atender esta
população. Assim, este estudo comparou dois grupos compostos por 60 mulheres,
divididos igualmente, com idade igual ou superior aos 60 anos, sendo um
composto por praticantes de atividade física participantes da UATI – Universidade
Aberta para a Terceira Idade e outro de não praticantes, para verificar se existe
diferenças na Qualidade de Vida (QV) entre ambos. Para tal estudo foi utilizado o
Questionário WHOQOL – Bref. A hipótese inicial era de que praticantes de
atividades físicas possuíam uma melhor QV, e após a aplicação dos questionários
e análise dos resultados tal hipótese.
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ABSTRACT
The population of elderly people in Brazil has increased dramatically, with this
there was need for the implementation of specific programs to serve this
population. Thus, this study compared two groups composed of 60 women, divided
equally, or older at 60 years, one composed of practitioners of physical activity
participants from UATI - Open University for the Elderly and other non-practitioners
to verify whether differences in quality of life (QOL) between them. For this study
used the questionnaire WHOQOL - Bref. The initial hypothesis was that
practitioners of physical activity had a better QOL, and after the implementation of
the questionnaires and analysis of the results it.
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INTRODUÇÃO

Segundo dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(2000), a população de idosos representa quase 15 milhões de pessoas com 60
anos ou mais de idade, sendo as mulheres maioria. Tal população vem crescendo
vertiginosamente nos últimos anos e estima-se que nos próximos 20 anos esta
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possa ultrapassar 30 milhões de pessoas, representando quase 13% da
população. Estima-se que em 2050, um quinto da população será de idosos.
Assim, tal população caracteriza-se como uma parcela fundamental no
desenvolvimento do país já que 62,4% eram responsáveis pelos seus domicílios,
sendo 37,6% do sexo feminino. Estes números vêm crescendo com o passar dos
anos e fazendo com que o governo e as entidades busquem programas para a
Qualidade de Vida (QV) dos idosos, originando assim, inúmeras possibilidades de
pesquisa nesta área.
Neste

estudo

o

programa

sócio-educacional

desenvolvido

pela

Universidade Aberta para a Terceira Idade (UATI) com apoio da Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) que se fundamenta numa educação
permanente do idoso com uma abordagem multidisciplinar que visa à auto-estima,
a realização e valorização dos idosos, será apontado como um dos grupos
estudados.
Atividades físicas e intelectuais tendem a colaborar numa melhor qualidade
e expectativa de vida, e o projeto visa proporcionar aos idosos uma melhor
convivência social, estimular e manter o desenvolvimento motor, possibilitando a
melhoria da saúde física e mental.
Este estudo tem como objetivo analisar e comparar a QV de mulheres
idosas que praticam atividade física (AF) com aquelas que não praticam, utilizando
o questionário WHOQOL – Bref.
A hipótese preliminar é que participantes de atividade física melhoram sua
QV devido a estímulos sociais, mentais, psicológicos e físicos proporcionados
pelas atividades oferecidas às participantes.

REVISÃO DE LITERATURA

Atividade Física e Qualidade de Vida são dois termos distintos, mas que
estão intimamente ligados. Qualidade de vida relaciona-se com a promoção da
saúde em todas as suas vertentes, sendo elas mental, social, física, entre outras.
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O termo e conceituação de QV é relativamente recente, pois os estudos são
dificultados devido ao fato deste conceito ser muito amplo porque pretende
analisar todos os fatores que influenciam na vida do ser humano, e também por
ser subjetivo ao admitir várias perspectivas a quem está analisando algum fator
referido ao tema.
O contexto de QV na terceira idade não deve se limitar apenas à melhoria
das qualidades físicas, mas também aos aspectos sociais e psicológicos.
“A velhice enfrenta um drama social como perdas de
relacionamentos afetivos, modificações familiares, dificuldades no
mercado de trabalho, batalha contra doenças crônicas,
proximidade da morte e ameaça a sexualidade, inteligência e
integridade.” (LENDZION, 2002)
Conforme Lendzion (2002) pesquisas afirmam que programas de atividades
para idosos podem atenuar a diminuição natural do desempenho físico desde que
visem à melhoria de suas capacidades motoras, como força, flexibilidade,
mobilidade articular e resistência.
Levando-se em consideração a prática de atividade física os benefícios são
muitos, como controle da osteoporose, da pressão arterial, melhora vascular e
cardiorrespiratória, fortalecimento da musculatura, aumento da resistência,
emagrecimento, flexibilidade, além da socialização. Exercícios físicos são capazes
de promover melhora social, morfológica e fisiológica. Corazza (2001), afirma que,
entre os benefícios do exercício, está a manutenção da saúde dos ossos,
reduzindo as chances de osteoporose, perda de massa muscular e aumento da
vascularização nas articulações, devido ao avanço da idade e ao sedentarismo.
“Acredita-se que a participação do idoso em programas de
exercício físico regular poderá influenciar no processo de
envelhecimento, com impacto sobre a qualidade e expectativa de
vida, melhoria das funções orgânicas, garantia de maior
independência pessoal e um efeito benéfico no controle,
tratamento e prevenção de doenças como diabetes, enfermidades
cardíacas, hipertensão, arteriosclerose, varizes, enfermidades
respiratórias, artrose, distúrbios mentais, artrite e dor crônica”
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(MATSUDO & MATSUDO, 1992; SHEPHARD, 1991 Apud
TAKAHASHI, S.R.S, 2004).
A mudança de vida imposta pelas dificuldades da terceira idade gera
grandes dificuldades de adaptação, muitas vezes até mesmo aceitação. Assim
sendo, a prática esportiva eleva a auto-estima e garante uma convivência social
adequada.

METODOLOGIA
Foi aplicado o questionário WHOQOL – Bref em mulheres (n=60)
participantes do projeto UATI (Universidade Aberta para Terceira Idade) de Ponta
Grossa, Paraná, que praticam alguma forma de atividade física assim como em
mulheres que não praticam nenhuma atividade física.
Totalizando uma amostra de 30 praticantes de atividades físicas (X=65,3) e
30 não praticantes (X=68,5) com idade igual ou superior a 60 anos. Os resultados
foram analisados através da sintaxe australiana do WHOQOL com o software
SPSS 13.0.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No grupo das praticantes de atividade física, o domínio físico (D1)
atingiu 77,86%, o domínio psicológico (D2) chegou a 79,44%, o domínio social
(D3) alcançou 73,89% e o domínio meio ambiente (D4) 70,63%.

Já no grupo das não praticantes a porcentagem diminuiu significativamente sendo
46,55% para o domínio físico, 54,44% para o psicológico, 62,22% para o social e
48,44% para o domínio meio ambiente.
Verifica-se que o D2 atingiu maior porcentagem demonstrando que atividade física
influencia no bem-estar emocional da maior parte da população estudada, pois
tais mulheres se sentem mais seguras, sua auto-estima melhora, tem pouco ou
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nenhum sentimento negativo, sentem-se mais capazes de realizar suas tarefas
diárias. O D1 com a segunda maior porcentagem demonstrou que tais mulheres
estavam bem fisicamente, tendo pouca dor e desconforto, possuindo energia e
dormindo satisfatoriamente. Em seguida, o D3 que interfere na QV do grupo
estudado na medida em que a convivência com outras mulheres da mesma faixa
etária lhes garantia a oportunidade de conviver, conversar e trocar experiências,
fatores imprescindíveis na questão social.
Por fim, o D4 obteve a menor porcentagem, demonstrando que o mesmo foi
considerado o mais insatisfatório. Estes achados podem significar que estas
mulheres não estavam satisfeitas com os serviços de saúde, com meio de
transporte, ambiente familiar, segurança pública, questão financeira e ainda
existindo a carência de espaços de lazer.
Para as que não praticam atividade física, o domínio menos favorável foi o
D1 inferindo-se que existiam variados problemas de saúde; conforme alguns
relatos os principais eram de coluna e joelho, além de diabetes, pressão alta e
problemas cardíacos. A grande maioria relatou precisar de tratamento médico
constante. Por conseguinte encontrou-se o D4, demonstrando a mesma
insatisfação do grupo que pratica atividade física.
Em seguida, o D2 é o segundo domínio mais favorável. Seria de se
questionar por que o D2 é um dos mais favoráveis sendo que os domínios físico e
meio ambiente são os que alcançaram menor porcentagem. É importante então
ressaltar que durante a aplicação dos questionários, nas questões que se referiam
aos D4 e principalmente D1 um fator muito salientado foi a fé. Diversas mulheres
disseram ser vontade de Deus que elas possuíssem tais doenças ou vivessem em
determinadas condições, isso interferiu nos resultados.
O melhor domínio foi o D3, pois muitas das mulheres pesquisadas disseram
participar de grupos em seus bairros. Afirmaram ainda, desenvolver outras
atividades que não físicas envolvendo grande relação social.
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CONCLUSÃO

Conclui-se que atividade física parece influenciar em grande parte a
Qualidade de Vida dessa população.
Considerando que os resultados do presente estudo estão limitados as
características da amostragem estudada, devem ser efetuados estudos com
outras populações e amostras ampliadas para possibilitar confirmações dos
resultados encontrados.
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