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RESUMO
Os avanços tecnológicos e a medicina possibilitaram ao ser humano ser mais longevo.
Entretanto, para uma vida mais prolongada, exige-se o aumento da Qualidade de Vida
(QV) da mesma, a fim de que o individuo continue na velhice, a ter autonomia em suas
Atividades de Vida Diária (AVD). Sendo assim, esta pesquisa objetivou avaliar a
percepção de QV em mulheres que estejam em processo de envelhecimento
praticantes de exercícios físicos regulares; avaliar a percepção de QV nos diferentes
domínios do World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) e correlacionar os
domínios do (WHOQOL), para refletir sobre possíveis associações sobre os mesmos.
Para tanto, levantou-se a seguinte questão problema: Qual a percepção de QV, em
mulheres que estão em processo de envelhecimento, praticantes de exercícios físicos
regulares? Para os métodos a pesquisa caracterizou-se como descritiva transversal,
de analise quanti-qualitativa, como uma amostra composta por 35 mulheres que se
auto relataram saudáveis, com idade media 61 anos (±7,27), que participavam de um
programa de Exercícios Físicos Regulares, por mais de três anos. O instrumento
utilizado foi o questionário WHOQOL-BREVE que busca avaliar aspectos relacionados
à QV dos indivíduos, sendo composto por 26 questões que considera os últimos
quinze dias vividos pelas participantes. Para a análise estatística, utilizou-se a
correlação de Spearman para dados não-paramétricos, utilizando o programa
estatístico SPSS 17.0 com p< 0,01. Desta forma, conclui-se que o domínio meio
ambiente foi o que mais comprometeu a QV das participantes investigadas.
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ABSTRACT
Technological and medical advances made possible to human being long-living.
However, a longer life demands itself a better Quality of Life (QOL) due to
provide elderly the autonomy in their Daily Life Activities (DLA). Therefore, this
research aimed assessing QOL perception for physically active women in the
ageing process; QOL perception over its different domains accordingly the
World Health Organization Quality of Life (WHOQOL); and correlate WHOQOL
domains due to consider possible associations among those. The following question
has been raised, “What is the QOL perception for women adherent to regular physical
activity in the ageing process?” The methods characterized this research as a
quantitative-qualitative analysis. The sample consisted of 35 women self-reported
healthy, average age 61 years (±7.27), adherent to regular physical exercises program
for more than three years. WHOQOL-BREF questionnaire embraces 26 questions
considering fifteen days of one´s life. It has been utilized as an instrument for
assessing individuals QOL related aspects. Statistics analysis were performed under
Spearman´s Correlation for all non-parametric data, and run at the statistics software
SPSS 17.0, pre-setting p<0.01. Thus, we concluded the environmental domain has
most compromised QOL for the participants in this research.
Keywords: Quality of Life; women, ageing.

INTRODUÇÃO

Com os avanços tecnológicos e também, os ocorridos na área da
medicina, a expectativa de vida do ser humano aumentou. A cada ano
intensificam-se as pesquisas sobre em como deter e ou, retardar o processo de
envelhecimento do ser humano, no afã de proporcionar melhoras quanto às
capacidades funcionais e de autonomia, a fim de que este possa realizar com
melhor coordenação e ainda, disposição suas AVD.
As pesquisas apontam que entre os anos de 1970 e 2025, o número de
pessoas idosas estará maior em torno de 223%, ou 694 milhões. Nos anos de
2025 o total de pessoas acima dos 60 anos, será de 1,2 bilhões. E até 2050
serão dois bilhões, e 80% estarão em países em desenvolvimento (WHO,
2005).
Desta forma, é de extrema importância que se saiba o significado de
envelhecer, já que possui conotação cultural, apesar de fisiológica e biológica
quando se pensa em sua cronologia.
Sendo assim, definir velhice principalmente a saudável, desejada por
todos e para todos, atualmente, não é uma tarefa fácil. Para isso, deve ser
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compreendida em sua totalidade, e em suas múltiplas dimensões, apesar de se
constituir em um momento que passa por um processo biológico, não deixando
de ser um fato social e cultural. Contudo, necessita ser compreendida como
uma fase da vida, que em decorrência do avançar da idade cronológica, passa
por modificações de ordem biopsicossial, afetando o ser humano em seu
contexto social (CARVALHO, 2006).
Todavia, não se chegou há uma idade universalmente aceita, como
limiar

da

velhice.

Não

existe

consenso

entre

os

estudiosos.

E

demograficamente, a velhice focaliza-se nos limites numéricos. Portanto, a
caracterização da velhice ocorre entre 60 a 65 anos, para a medicina, as
instituições assistenciais, culturais e burocráticas, públicas e privadas. Para a
Organização Mundial da Saúde (OMS), a idade fixada está em 60 anos, para
os países do terceiro mundo e em desenvolvimento e 65 anos em países
desenvolvidos, esta classificação busca identificar a situação econômica e
social de cada país (BRASIL, 2004).
Não obstante, o Brasil é um dos países com as maiores taxas de
envelhecimento do mundo, fruto, provavelmente, da melhoria nos serviços de
saúde e da melhoria da renda média nos últimos anos (MARTINS et al, 2010).
Entretanto, é visível o descompasso entre tais indicadores e a necessidade de
mais conhecimentos sobre o processo de envelhecimento.
As pesquisas demonstram que para se envelhecer com QV, é
necessário manter-se ativo durante também, o processo de envelhecimento.
Sobretudo os cientistas enfatizam a importância da atividade física em
programas mundiais de promoção a saúde (AMERICAN COLLEGE OF
SPORTS MEDICINE, 1998).
Tanto isto é fato que a OMS no final dos anos 90, adotou o termo
“envelhecimento ativo”. Este termo mais abrangente transmite a ideia de
“envelhecimento saudável”, e reconhece que os cuidados com a saúde vão
além, já que existem outros fatores que afetam o modo como os indivíduos e
as populações envelhecem (KALACHE E KICKBUSCH, 1997).
Envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de
saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a QV à medida
que as pessoas ficam mais velhas (WHO, 2005).
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O ser ativo deve significar uma participação continua, no que diz
respeito às questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis,
deixando de significar somente a capacidade física e ou, força de trabalho.
Isso quer dizer que os paradigmas precisam ser quebrados, pois o
idoso que não realiza uma atividade produtiva remunerada, ou que apresente
uma limitação física e não está apto a desempenhar seu papel na comunidade,
sua residência e ou na sociedade de forma geral.
Mais importante que simplesmente envelhecer, é que este processo
tenha seus efeitos deletérios minimizados no que tange à percepção da QV.
Contemporaneamente, os idosos têm buscado uma melhor QV em seu
cotidiano, visando um estilo de vida mais ativo e melhoria nas capacidades
funcionais.
A maioria dos estudos transversais sugere que a atividade física tem
um papel na modificação das alterações da composição corporal e peso,
relacionadas a idade (FIATARONE-SINGH, 1998).
Segundo Martins et al (2010), a prática dos exercícios físicos regulares
permite obter respostas favoráveis que colaboram com o envelhecimento
saudável e consequente melhora na QV. Por exemplo, a obesidade é um fator
relevante para o envelhecimento, no sentido de prejudicar a performance
motora, a flexibilidade e a capacidade cardiorrespiratória, isso sem dúvida,
prejudica ainda mais a QV, além das doenças crônico degenerativas
associadas.
Não obstante, envelhecer e ganho de peso devam andar juntos, já que
ganho de peso associa-se há mudança de hábitos, como; continuar comendo a
mesma quantidade e exercitar-se menos, já que ocorre uma diminuição no
ritmo metabólico. Sendo assim, o ganho de peso associa-se mais ao
comportamento do que as questões fisiológicas.
Por isso, o idoso deve manter-se ativo, já que as exigências físicas e
motoras são essenciais para o desenvolvimento de suas AVD, quer pessoais,
profissionais, locomoção, trabalhos do lar, e momentos de lazer.
Desta forma, quando os idosos possuem uma boa percepção da QV
começam a ter uma melhor forma de viver, relacionando, portanto, saúde,
educação, transporte, moradia, trabalho e participação nas decisões que lhes

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida – ISSN: 2178-7514. V.6, n.1, 2014.

dizem respeito e determinam como vivem o mundo (VILELA JUNIOR et al,
2010).
A OMS define QV como “a percepção do indivíduo de sua posição na
vida, no contexto de sua cultura e no sistema de valores em que vive, em
relação a suas expectativas, seus padrões e suas preocupações”; a
complexidade do tema necessita de uma compreensão multidimensional e
subjetiva, onde se pode compreender a QV como o “resultado da mediação
que as pessoas fazem entre aquilo que tem e aquilo que são” (VILELA
JUNIOR, pg 19, 2010).
Este

estudo

justifica-se

pela

necessidade

de

construção

de

conhecimento relativo à terceira idade, em um país cuja população envelhece
rapidamente e que carece de políticas públicas específicas, para a promoção
da QV.
Sendo assim, os objetivos propostos para esta pesquisa foram: avaliar
a percepção de qualidade de vida em mulheres praticantes de exercício físico
regular; avaliar a percepção de QV nos diferentes domínios do World Health
Organization Quality of Life (WHOQOL) e correlacionar os domínios do
WHOQOL, para refletir sobre possíveis associações entre os mesmos.
Para tanto, levantou-se a seguinte questão problema: Qual a
percepção de qualidade de vida, em mulheres que estejam no processo de
envelhecimento, praticantes de exercícios físicos regulares?

Métodos
Casuística

A pesquisa caracteriza-se como descritiva transversal, de análise
quanti-qualitativa, com mulheres pertencentes a um programa de Exercícios
Físicos Regulares, com o objetivo de avaliar a percepção de QV dessas
mulheres, praticantes de exercícios físicos regulares.
Amostra

A amostra foi composta por 35 mulheres que se auto relataram
saudáveis, com idade média de 61 anos (±7,27), que participavam de um
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programa de Exercício Físico regular, por mais de três anos, com duas sessões
de aulas semanais, 90 minutos cada, que tinham como exercícios; caminhada
e alongamento, sendo classificadas como fisicamente ativas, conforme os
critérios estabelecidos pelo Questionário Internacional de Atividade Física
(International Physical Activity Questionnaire – IPAQ) (BENEDETTI et al.,
2007).

Instrumento Metodológico

Foi aplicado o questionário WHOQOL-BREVE que busca avaliar
aspectos relacionados à QV dos indivíduos, sendo composto por 26 questões e
que considera os últimos quinze dias vividos. Duas questões referem-se à
percepção individual a respeito da QV e as demais 24 estão subdivididas em
quatro domínios: Domínio I - Físico, com ênfase nas seguintes facetas: dor e
desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, mobilidade, atividades da vida
cotidiana, dependência de medicação ou de tratamentos e capacidade de
trabalho; Domínio II – Psicológico, focalizando as seguintes facetas:
sentimentos positivos, pensar, aprender, memória e concentração, autoestima,
imagem corporal e aparência, sentimentos negativos, espiritualidade, religião e
crenças pessoais; Domínio III – Relações sociais, abordando as facetas:
relações pessoais, suporte (apoio) social, atividade sexual; Domínio IV – Meio
ambiente, com as facetas: segurança física e proteção, ambiente no lar,
recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade,
oportunidade de adquirir novas informações e habilidades, participação e
oportunidades de recreação/lazer, e ambiente físico (poluição, ruído, segurança
pública, lazer, trânsito, clima e transporte, dentre outros). A OMS recomenda a
utilização de uma sintaxe específica para a pontuação do WHOQOL-BREVE
que utiliza uma escala de entre 0 e 100 pontos, para cada um dos quatro
domínios do mesmo, onde, quanto mais próximo de 100 pontos, melhor será a
percepção da QV.

Análise Estatística
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Para análise estatística, foi feita a correlação de Spearman para dados
não-paramétricos, utilizando o programa estatístico SPSS 17.0, com p<0,01.
A pesquisa foi submetida no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) e aprovada sob o protocolo
n°:32/13. A metodologia deste trabalho respeitou a resolução normativa 466/12
do Conselho Nacional de Saúde.
Antes de iniciar o estudo, as participantes foram informadas sobre os
procedimentos e riscos envolvidos na pesquisa, responderam a uma anamnese
pessoal e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, para a
realização dos testes.

Resultados e Discussões

Sabe-se que a pontuação de corte do questionário é 70 pontos, onde
abaixo desse valor pode-se considerar uma QV insatisfatória e acima do
mesmo, uma QV satisfatória (VILELA JÚNIOR, 2006).
Entre os quatros domínios, apenas o domínio relacionado ao meio
ambiente não atingiu uma pontuação satisfatória, obtendo uma média de 58,53
pontos.
Provavelmente, tal fato decorre da precariedade do local, onde a
atividade é realizada, além de outros fatores que podem interferir diretamente
nesse resultado, como; os espaços públicos para lazer e esportes, ou seja,
seria importante oferecer mais opções de realizações dessas atividades, não
necessariamente apenas o ginásio em que as participantes realizam os
exercícios físicos; sem contar com a qualidade que as mesmas possuem, tanto
de moradia, como saneamento básico e a disponibilidade de qualidade de água
potável que chegam até suas casas.
Entretanto, os outros domínios foram considerados como satisfatórios,
sendo para o domínio físico, uma pontuação de 71,49 pontos, valor esse que
pode ressaltar com relação à prática dessas atividades, uma influência nesse
resultado para o domínio psicológico de 73,08 pontos, o que evidencia a
realização do referido projeto, pois provavelmente a prática regular da atividade
apresenta influencia positiva na saúde psicológica das pessoas.
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Todavia, o domínio social foi o que apresentou maior pontuação com
75,60 pontos, que possivelmente possui um impacto positivo na sociabilização
entre as mesmas.
Em relação as correlações entre os domínios, constatou-se que o
domínio físico possui uma correlação significativa com o domínio psicológico
em 0,477 (p= ,002), podendo-se inferir que a prática da atividade física, seja
salutar para a saúde mental das participantes. Outra correlação significativa do
domínio físico, foi em relação ao domínio meio ambiente em 0,609 (p= ,000).
Provavelmente as condições ambientais como qualidade de moradia,
transporte público, segurança pública, espaços públicos para a prática de lazer
e esportes, interfira na prática da atividade física e nas AVD.
Já o domínio psicológico possui uma correlação significativa com o
domínio meio ambiente em 0,544 (p= ,000), podendo-se inferir que esta
correlação, esteja associada à precariedade do meio ambiente como;
qualidade de transporte público, qualidade de moradia, saneamento básico,
qualidade dos locais públicos para lazer/esportes e da influência deletéria deste
meio ambiente na QV das participantes.

CONCLUSÃO

Através desta pesquisa, concluiu-se que o domínio meio ambiente, foi o
que mais comprometeu a QV das participantes, destacando a necessidade de
investimentos relativos à questão ambiental, tais como; melhoria de espaços
públicos para realização de lazer ativo, qualidade de moradia e também,
relacionada à segurança pública, acesso à cultura, melhoria do transporte
urbano, dentre outros.
Desta forma, são necessários mais estudos relacionados a essa
população, para que as propostas de intervenção para promoção da QV sejam
mais adequadas.
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