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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo verificar a qualidade de vida em
praticantes da aula de ginástica RPM (Raw Power In Motion) e não praticantes.
A amostra foi constituída por 38 pessoas, de ambos os sexos, de idade entre
18 e 50 anos. Foi aplicado o questionário internacional WHOQOL(World Health
Organization Quality of Life) – Breve composto por 26 questões, o qual possui a
finalidade de avaliar a qualidade de vida, mensuradas atravez da determinação
do coeficiente de CRONBACH, a pontuação do WHOQOL Breve foi obtida
atraves da sintase de WHOQOL Australiano. O resultado obtido em média foi:
“Não Praticantes”, Dominio Físico = 70,63, Domínio Psicológico = 69,79,
Domínio Social = 63,75, Domínio Meio Ambiente = 65,63. Em contra partida
dos “Praticantes”, Dominio Físico = 71,07, Domínio Psicológico = 70,52,
Domínio Social = 65,00, Domínio Meio Ambiente = 67,42. Em média nos quatro
domínios (físicos, psicológico, social e meio ambiente) estabelecidos pelo
questionario os praticantes de RPM superaram os não praticantes,
principalmente nos quesitos “físicos” e “sociais” contudo tendo uma qualidade
de vida superior. Com esses resultados foi comprovado que a aula de ginastica
RPM contribui para o aumento de qualidade de vida nas pessoas que a
praticam, não importando sua idade e nem o sexo.
Palavras Chave: Qualidade de vida, atividade física.
ABSTRACT
This study aimed to verify the quality of life in the classroom of Gymnasium
practitioners RPM (Raw Power In Motion) and non-practitioners. The sample
consisted of 38 people of both sexes, aged from 18 to 50 years. The
questionnaire was applied international WHOQOL (World Health Organization
Quality of Life) - Short consists of 26 questions, which have the purpose of
assessing the quality of life, measured through the determination of Cronbach's
coefficient, the scores of WHOQOL Short was obtained through synthase in the
Australian WHOQOL. The result was an average: "No Practitioners," Domain =
70.63 Physical, psychological Domain = 69.79, Social Sphere = 63.75, 65.63 =
Domain Environment. In contrast the "Practitioners", Domain = 71.07 Physical,
psychological Domain = 70.52, Social Sphere = 65.00, 67.42 = Domain
Environment. On average in four areas (physical, psychological, social and
environmental) established by the practitioners of the questionnaire RPM does
not overpower the practitioners, especially in questions "physical" and "social"
but having a higher quality of life. With these results has been demonstrated to
the class of gym RPM contributes to the increase in quality of life in people that
practice, no matter their age and not the sex.
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INTRODUÇÃO
Cabe destacar entre as possibilidades para a prática da atividade física
os exercícios aeróbios, os quais oferecem inúmeras opções às pessoas, entre
elas: a caminhada, a corrida, a natação, o ciclismo, a ginástica entre outras.
Em função destas características acima citadas e da grande necessidade de
adquirir hábitos saudáveis de vida, houve um aumento na procura e freqüência
da sociedade às praças de esporte, locais públicos destinados à prática de
exercícios físicos, aos clubes esportivos e principalmente às academias de
ginástica, onde se encontra hoje uma diversidade enorme de modalidades a
serem praticadas como, por exemplo, a musculação, as aulas de ginástica
localizada, ciclismo indoor, entre outras (MONTEIRO et al, 2006). Através da
avaliação da aptidão física, por meio de diferentes metodologias e protocolos,
pode-se medir a qualidade de vida dos indivíduos através do questionário
internacional WHOQOL. Com isso comparar a qualidade de vida de indivíduos
praticantes de ciclismo indoor RPM (Raw Power In Motion) e de não praticantes
da atividade.
A justificativa de a aula melhorar a qualidade de vida é devida por
apresentar baixos padrões de coordenação motora e o ajuste da resistência ser
efetuado pelo próprio aluno, a modalidade de ciclismo indoor RPM encoraja
uma grande população a participar e completar o treino, atingindo metas
pessoais e garantindo uma aula agradável e consistente, por meio de rotinas
pré-coreografadas, cuidadosa seleção musical, educação continuada e um
programa de treinamento universal de professores (BARRY et al, 2007).
O objetivo desse estudo é comparar os quatro domínios principais
(Físico, Social, Psicológico e Meio Ambiente) entre os praticantes e não
praticantes da atividade RPM. Estabelecendo assim se a aula influencia ou não
na qualidade de vida dos participantes da pesquisa.
Os exercícios aeróbios (baixa intensidade e longa duração) são
excelentes para a melhoria da aptidão aeróbia e redução da gordura corporal,
diminuindo os riscos de doenças cardiovasculares, eles beneficiam os
praticantes em relação a uma melhoria no condicionamento cardiorrespiratório,
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contribuindo também na redução do peso corporal, desde que sua prática
esteja aliada a uma dieta alimentar hipocalórica. Com todos esses benefícios
citados acima estimasse que os praticantes de RPM tivessem uma qualidade
de vida superior aos não praticantes.

OS EXERCÍCIOS AERÓBICOS
O RPM é um programa de treinamento cardiovascular que atrai
diferentes tipos de pessoas por causa de sua natureza isenta de impacto,
tornando-se

uma

opção

muito

atrativa

para

indivíduos

bem

e

mal

condicionados (BARRY et al, 2007).
Tratando-se de uma aula que visa melhorar a capacidade aeróbia,
Santos e Tenório (2006) afirmam que o controle da intensidade de esforço
despendido durante a aula necessita de um parâmetro mais fidedigno. Sabendo
que há uma relação linear entre a intensidade de esforço e a freqüência
cardíaca, o monitoramento da intensidade da aula de RPM é representado por
zonas alvo, encontradas pela porcentagem da Freqüência Cardíaca Máxima
(FCmáx) estimada pela equação 220 – idade (anos) e Percepção Subjetiva de
Esforço (PSE), determinada pela Escala de Borg, representando exatamente o
nível de esforço despendido e percebido pelo aluno.
A natureza intervalada do RPM, dentro do formato padrão de treino de
45 min. permite um volume significante de exercícios submáximos, que
segundo Barry et al (2007), promovem aumento da resistência geral e aptidão
física do indivíduo.
A intensidade, a duração e a freqüência são componentes integrais para
um programa de exercícios aeróbios. As recomendações do American College
of Sports Medicine incluem uma intensidade de 60-90% da freqüência cardíaca
máxima, uma freqüência de 3-5 vezes semanais e uma duração de 20 a 60
minutos por sessão.

EFEITOS FUNCIONAIS
Ganhos de força: geralmente são expressos através de uma maior
resistência de força nos membros inferiores, isto é, por quanto tempo você
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pode pedalar e que resistência você usa. Estudos indicam que a maioria dos
músculos existentes nas pernas e quadril são solicitados durante as fases do
ciclo do pedal, incluindo grupos estabilizadores das costas.
Aumento da disposição: Os alunos assíduos das aulas de RPM Cycling
experimentam sentimentos como prontidão, vigor e vitalidade.
O uso repetido das fibras musculares estimula alterações estruturais e
funcionais. As atividades aeróbicas, como o ciclismo de intensidade baixa a
moderada, dependem em grande parte das fibras musculares de contração
lenta. Em resposta ao estímulo do treinamento, essas fibras tornam-se de 7 a
22% maiores que a fibras musculares de contração rápida correspondentes. No
entanto, o tamanho da fibra varia consideravelmente em diferentes atletas,
sendo importante em eventos que demandam uma grande potência e uma
grande força, como a corrida de curta duração (sprint), aos quais fibras maiores
de contração rápida seriam benéficas (WILMORE; COSTILL, 2001).
Uma das adaptações mais importantes do treinamento aeróbio é um
aumento do número de capilares que circundam cada fibra muscular,
aumentando

a

perfusão

sanguínea

através

dos

músculos

e,

conseqüentemente, aumentam a troca gasosa de produtos metabólicos e de
nutrientes entre o sangue e a fibra muscular. Dessa maneira, o ambiente
mantém-se adequado para produção de energia e para contrações musculares
repetidas (WILMORE; COSTILL, 2001).
METODOLOGIA
Aplicará o questionário da WHOQOL(World Health Organization Quality
of Life) – Breve, composto por 26 questões sobre a qualidade de vida, em um
grupo de 19(dezenove) participantes da aula de Raw Power in Motion (RPM) e
um grupo de 19 (dezenove) pessoas não praticantes de Raw Power in Motion
(RPM) de diferentes faixas etárias (18 a 50 anos) de ambos os sexos, em
diferentes academias da cidade de Ponta Grossa - Paraná, com perspectivas
de vidas diferentes. Tendo em vista o questionário respondido haverá
comparação no nivel de qualidade de vida do entrevistado que pratica a aula
de RPM, daquele entrevistado que não pratica a aula de RPM. Consistencia
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interna das respostas obtidas seram mensuradas atravez da determinação do
coeficiente de CRONBACH, a pontuação do WHOQOL Breve foi obtida atraves
da sintase de WHOQOL Australiano.

RESULTADO
Os alunos “Não Praticantes” da amostra apresentam idade entre 18 e
50 anos de ambos o sexo.

MEDIA TD1
(Domínio Físico)

MEDIA TD2
(Domínio Psicológico)

70,63

69,79

MEDIA TD3
MEDIA TD4
(Domínio Social) (Domínio Meio Ambiente)
63,75

65,63

Os Alunos “Praticantes” apresentam idade entre 18 e 50 anos e são de ambos
os sexos
MEDIA TD1
(Domínio Físico)

MEDIA TD2
(Domínio Psicológico)

71,07

70,52

MEDIA TD3
MEDIA TD4
(Domínio Social) (Domínio Meio Ambiente)
65,00

67,42

DISCUSSÃO
Qualidade de Vida é mais do que ter uma boa saúde física ou mental. É
estar de bem com você mesmo, com a vida, com as pessoas queridas, enfim,
estar em equilíbrio.
Isso pressupõe muitas coisas; hábitos saudáveis, cuidados com o corpo,
atenção para a qualidade dos seus relacionamentos, balanço entre vida
pessoal e profissional, tempo para lazer, saúde espiritual etc.
Ao observar as tabelas dos “Praticantes” e dos “Não Praticantes” vêemse muitas variações em todos os domínios principalmente no físico (71,07 –
praticantes e 70,63 – não praticantes) e psicológico (70,52 – praticantes e
69,79 – não praticantes). Pois o treinamento intervalado conduzido através da
música estimula a secreção de hormônios (endorfinas) e promove emoções

Revista do Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida - CPAqv – n.1, v. 1, 2009

que reforçam a experiência positiva do exercício. É largamente aceito que as
formas de movimento que interpretam a música dramaticamente podem
também ter efeitos terapêuticos emocionais (BARRY, E. et al. 2007).
No quesito da socialização (65,00 – praticantes e 63,75 – não
praticantes) e do meio ambiente (67,42 - praticantes e 65,63 – não praticantes),
pedalar sozinho exige disciplina e motivação própria. O contato social do RPM
gera uma opção atrativa para os menos disciplinados e menos motivados.
Exercitar-se desta maneira também oferece grande potencial para interagir
com outras pessoas, encorajar uma experiência memorável e a aderência
(BARRY, E. et al. 2007), com isso as aulas em grupos deixam o ambiente mais
hostil e agradável a todos os participantes, promovendo assim um contato
prazeroso entre os mesmos.

CONCLUSÃO
Pode-se concluir que dentre todos os domínios analisados pelo questionário
WHOQOL – Breve, os participantes da aula de RPM levam vantagem na sua
qualidade de vida sobre os outros que não praticam a aula, tanto nos aspectos
fisicos quanto nos aspectos psicológicos.
Contudo dentre os resultados analisados ha possíveis praticantes de exercícios
fisicos no grupo dos “Não Praticantes”, mas que exercem outra modalidade,
outro tipo de exercício físico, para manter a sua saúde dentro de uma
qualidade de vida aceitável, mas a grande maioria não procura sair do seu
estado de conforto e praticar algo que deixe o seu dia-a-dia melhor, visando o
quesito saúde.
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