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Resumo
Objetivo: avaliar o nível de atividade física, qualidade de vida e
desempenho funcional nas atividades cotidianas de idosos que participam de um grupo de fisioterapia. Métodos: foi realizado um
estudo de série de casos, transversal, em 32 idosos, onde os participantes foram submetidos à aplicação de uma ficha de coleta de
dados e, em seguida, à aplicação de questionários, através dos seguintes instrumentos: IPAQ forma longa, para a avaliação do nível
de atividade física dos idosos, Índice de Katz e Lawton-Brody para
a identificação da independência na realização de atividades básicas
e instrumentais de vida diária e Versão Brasileira do Questionário
de Qualidade de Vida - SF-36. Resultados: a idade média dos indivíduos estudados foi de 72,81 ± 8,66 anos, sendo a maioria de
mulheres. Quanto ao nível de atividade física, 20 participantes foram classificados como ativos, 12 como moderadamente ativos e
nenhum participante foi categorizado como sedentário. Em relação
ao grau de dependência na realização das atividades básicas de vida
diária, 81,3 % dos idosos foram categorizados como independentes
e os demais como parcialmente dependentes. Quanto às atividades
instrumentais de vida diária, todos foram classificados como independentes. Na avaliação da qualidade de vida, foi observado o pior
desempenho nas Limitações por Aspectos Físicos e observadas as
melhores pontuações no domínio Saúde Mental. Não foi possível
estabelecer diferenças significantes entre as variáveis analisadas.
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Conclusão: ao comparar os dados obtidos com outros achados, concluímos que a atividade física exerce influência positiva no desempenho funcional em atividades de vida diária e na qualidade de vida
de idosos.
* Autor para correspondência: edfisio@gmail.com

INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional é um fenômeno natural, irreversível e de repercussões
mundiais, que está ocorrendo de forma acelerada no Brasil1,2. No município de Vitória,
Espírito Santo, os idosos representavam
12,4% da população total em 2010, de acordo com dados obtidos no censo demográfico, realizado pelo IBGE3.
O envelhecimento humano é um processo
progressivo e dinâmico que gera modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, culminando na perda
progressiva da capacidade do indivíduo de
se adequar ao meio ambiente4.
Além dessas alterações anatômicas e fisiológicas próprias do envelhecimento normal,
é possível a associação a uma condição patológica, na qual predominam as doenças
crônicas não-transmissíveis, que levam a
um maior declínio da capacidade para executar as atividades básicas de vida diária,
determinando, assim, alterações na autonomia, independência e qualidade de vida do
indivíduo5,6.
A atividade física é um fator de grande importância para a promoção do envelhecimento saudável. Seus benefícios são extensos e incluem redução do risco de doença
cardiovascular, acidente vascular cerebral
tromboembólico, hipertensão, diabetes
mellitus tipo II, osteoporose, obesidade,
câncer de cólon, câncer de mama, ansiedade
e depressão7.
A literatura destaca diversas recomendações sobre o tipo e a quantidade de atividade física que são indispensáveis para a
promoção da saúde e prevenção de doenças em pessoas idosas8,9. Em uma revisão

sistemática realizada por Chou, Hwang e
Wu10, observou-se que, embora a prática
de atividade física não possa parar o processo de envelhecimento biológico, há evidências de que o exercício feito de forma
regular minimiza as mudanças fisiológicas
associadas ao envelhecimento, promove
a saúde cognitiva e complementa o tratamento de doenças crônicas em idosos.
Além disso, retarda a deterioração na capacidade de realização das atividades de vida
diária e promove a manutenção de uma boa
qualidade de vida.
Desse modo, o presente estudo teve como
objetivo avaliar o nível de atividade física, a
qualidade de vida e o desempenho funcional
nas atividades de vida diária de idosos que
participam de um grupo de fisioterapia em
uma clínica escola de Vitória.
MÉTODOS
Estudo de série de casos, com coleta de
dados transversal, realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da Escola Superior de
Ciências da Santa Casa de Misericórdia de
Vitória – EMESCAM, no período de julho
de 2015 a maio de 2016, em uma amostra
de conveniência constituída por 38 idosos.
Inicialmente, foi aplicada uma ficha de
Coleta de Dados, para a obtenção de dados pessoais referentes à amostra. Foram
incluídos no estudo pacientes de ambos
os sexos, com idade igual ou superior a
60 anos, de acordo com o que preconiza a
Organização Mundial da Saúde em países
em desenvolvimento, com deambulação
independente, que concordaram em assinar
o TCLE e que frequentavam o grupo de fisioterapia há mais de 6 meses. Foram excluídos idosos com doenças neurológicas
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e osteomusculares graves, ou com déficit
cognitivo que comprometesse a compreensão da entrevista. Dos participantes, dois
não concordaram em assinar o TCLE, três
participavam do grupo por tempo inferior
a 6 meses e um indivíduo apresentava sequela neurológica, sendo excluídos da pesquisa.
Os indivíduos que se encaixaram nos critérios de inclusão foram submetidos, pelas
pesquisadoras, à aplicação de escalasatravés dos seguintes instrumentos: IPAQ (International Physical Activity Questionnaire), versão 8, forma longa, Índice de Katz,
Índice de Lawton-Brody e SF-36 (Medical
Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey). As entrevistas foram realizadas de forma individual e as pesquisadoras
receberam, pelo orientador do estudo, um
treinamento prévio para a aplicação dos instrumentos.
O nível de atividade física (AF) dos idosos foi verificado através do Questionário
Internacional de Atividade Física – IPAQ,
que permite estimar o tempo semanal e o
gasto energético em atividades físicas de
intensidade leve, moderada e vigorosa em
diferentes contextos do cotidiano, como:
trabalho, transporte, tarefas domésticas e
lazer, e ainda o tempo despendido em atividades passivas, realizada na posição sentada.
Foi aplicada a versão 8, forma longa, semana usual11-13 e, após a entrevista, foi realizado
o cálculo dos escores e a classificação dos
idosos, de acordo com o que preconizam as
Diretrizes para Processamento e Análise de
Dados do IPAQ19, expressando os resultados em MET-minutos/semana.
Os participantes foram categorizados como
ativos quando realizavam atividade vigorosa ao menos três dias, acumulando pelo menos 1500 MET-min/sem ou quando a soma
de todas as atividades atingisse um mínimo
de 3000 MET-min/sem, por pelo menos sete
dias. Foram englobados na categoria moderadamente ativos quando a combinação das

atividades alcançasse cinco ou mais dias,
com gasto de pelo menos 600 MET-min/
sem, quando praticavam cinco ou mais dias
de atividade de intensidade moderada e/ou
leve, durante 30 minutos por dia ou quando
desempenhavam três ou mais dias de atividade de intensidade vigorosa ao menos 20
minutos por dia. Foram categorizados como
sedentários, os idosos que não praticavam
nenhum tipo de atividade física ou que não
preenchiam os critérios de classificação das
outras categorias.
Para identificar a independência na realização de atividades básicas de vida diária, foi
utilizado o Índice de Katz14-16, que consiste
em um instrumento contendo 6 tarefas básicas de vida diária: banho, vestuário, higiene pessoal, transferências, continência
e alimentação. Cada tarefa recebe o escore
independente (1 ponto) ou dependente (0).
O escore máximo de 6 pontos denota independência para as atividades básicas de vida
diária, 4 e 5 pontos mostram dependência
parcial ou déficit moderado e 2 pontos ou
menos denotam dependência importante ou
déficit acentuado.
O desempenho em atividades instrumentais de vida diária foi observado através do
Índice de Lawton-Brody17. O instrumento
compreende 9 tarefas como o uso de telefone, compras, preparo de refeições, tarefas domésticas, uso de transporte, manejo
das medicações e dinheiro. Os itens são
classificados quanto à necessidade de ajuda, à qualidade da execução e à iniciativa,
variando de 1 a 3, na qual 1 representa a
necessidade de ajuda total para realização
da atividade, 2 que o idoso precisa de alguma ajuda e 3 total independência para
a função. Se o idoso apresenta pontuação
final entre 19 e 27, é classificado como independente, entre 10 e 18 pontos semidependente e de 1 a 9 pontos, é categorizado
como dependente.
Para observar a qualidade de vida dos idosos, foi utilizado o SF-3618 que é um instrumento genérico de fácil administração
e compreensão, dividido em 8 domínios:
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capacidade funcional, aspectos físicos, dor,
estado geral de saúde, vitalidade, aspectos
sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Apresenta um escore final, para cada dimensão, que varia de 0 a 100, sendo 0 o pior
e 100 o melhor estado de saúde. Não há um
escore global proposto, mas os domínios
podem ser agrupados em dois componentes:
físico, que engloba os domínios capacidade
funcional, aspectos físicos, dor, estado geral
de saúde; e mental, que engloba os domínios vitalidade, aspectos sociais, aspectos
emocionais e saúde mental.
A análise descritiva dos dados coletados
foi realizada considerando frequências e
percentual para as variáveis qualitativas e
medidas de resumo de dados como média,
mediana e desvio padrão para as variáveis
quantitativas. Para verificar a associação
entre o desempenho funcional e os níveis
de atividade física, foi utilizado o teste Quiquadrado ou exato de Fisher, quando uma
ou mais frequências esperadas foram menores que 5. E para a comparação entre os
domínios da qualidade de vida com os níveis de atividade física, foi utilizado o teste
Mann-Whitney.Os valores foram considerados estatisticamente significantes quando o
valor p < 0,05. O programa utilizado foi o
“SPSS versão 22”. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética (CEP) da Escola
Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), sob o
número do parecer 1.162.062 no dia 28 de
julho de 2015.
RESULTADOS
A amostra deste estudo foi constituída por
32 idosos, participantes do grupo de fisioterapia da clínica escola da EMESCAM, onde
28 eram do sexo feminino (87,5%) e 4 do
sexo masculino (12,5%), com idade média
de 72,8 ± 8,7 anos.
Os indivíduos estudados foram caracterizados quanto à cor, escolaridade, renda,
situação conjugal e ocupacional, conforme
representa a Tabela 1. Além disso, foram

questionados quanto ao número de filhos e
verificou-se uma média de 3,03 ± 2,40 filhos, variando entre 0 a 8, sendo que 75%
possuíam até 3 filhos.
Tabela 1 – Distribuição dos idosos em relação à cor, escolaridade, renda, situação
conjugal, situação ocupacional e presença
de morbidades.
Cor
Parda
Branca
Negra
Escolaridade
Sem escolaridade
Fundamental incompleto
Fundamental completo
Ensino médio completo
Ensino superior completo
Renda
Não possui
Até 1 SM
>1 a 2 SM
>2 a 3 SM
>3 a 4 SM
>4 SM
Situação conjugal
Casado
Solteiro
Viúvo
Divorciado
Situação Ocupacional
Aposentado
Pensionista / Outros benefícios
Dona de casa
Aposentado e trabalha
Trabalho remunerado
Morbidades
Hipertensão Arterial Sistêmica
Hipercolesterolemia
Diabetes Mellitus
Cardiopatia
Artrose
Hipo/Hipertireoidismo
Osteoporose
Sem Morbidade
SM= salário mínimo.

n
15
9
8

%
46,9
28,1
25,0

3
16
2
8
3

9,4
50,0
6,3
25,0
9,4

2
13
10
5
1
1

6,3
40,6
31,3
15,6
3,1
3,1

12
9
8
3

37,5
28,1
25,0
9,4

17
8
4
2
1

53,1
25,0
12,5
6,3
3,1

21
8
4
4
4
3
2
1

65,6
25
12,5
12,5
12,5
9,4
6,3
3,1
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Quanto à presença de morbidades, a Hipertensão Arterial Sistêmica teve a maior prevalência (65,6%). Dos participantes do estudo,
19 (59,4%) relataram a presença de apenas
uma morbidade, 5 idosos (15,6%) apresentaram duas e 7 indivíduos (21,9%) mencionaram três ou mais morbidades. Apenas um
idoso (3,1%) não relatou doença associada.
Com relação ao número de medicamentos utilizados, a média foi de 3,29 ± 2,21
medicamentos, sendo que 18 participantes
(56,3%) utilizavam até três fármacos, 8
(25%) utilizavam entre quatro e cinco e 5
idosos (15,6%) faziam uso de mais de cinco
medicamentos. Um idoso não soube relatar
a quantidade de remédios utilizados.
Todos os integrantes possuíam tempo de participação, no grupo, maior que seis meses e
81,3% frequentavam o grupo há mais de 12
meses. Em relação à frequência semanal de
participação, 8 idosos (25%) participavam das
atividades duas vezes por semana, 15 (46,9%)

três vezes por semana, representando a maioria e 9 (28,1), quatro vezes semanais.
Três categorias foram definidas de acordo
com o Questionário Internacional de Atividade Física, do qual 20 participantes foram
classificados como ativos, representando
62,5% e 12 como moderadamente ativos, o
que representa 37,5% da amostra. Nenhum
participante foi categorizado como sedentário. A atividade física total média foi de
3276,69 ± 1099,32 MET’s. Os principais
contribuintes para a atividade física total
foram as tarefas em casa, seguidas das atividades de recreação, transporte e trabalho,
como mostra a tabela 2. Com relação à intensidade de atividade física total, o dispêndio energético médio foi de 780,72 ± 477,46
MET’s nas atividades leves e 2495,98 ±
969,82 MET’s para as atividades moderadas. Nenhum dos participantes desempenhou qualquer tipo de atividade vigorosa
nos diversos domínios do IPAQ.

Tabela 2 – Equivalente metabólico total nos domínios do IPAQ
Mínimo

Máxima

Média

DP

Trabalho

0

6102

486,94

1468,12

Transporte

0

1188

505,12

280,32

Casa

180

7680

2527,56

1802,34

Recreação

400

1817

894,38

326,97

DP = desvio padrão

No que diz respeito ao grau de dependência
na realização das atividades básicas de vida
diária, 26 idosos (81,3 %) foram categorizados como independentes em todas as tarefas
e os demais, como parcialmente dependentes. A atividade Continência foi a que apresentou menor proporção de independência,
visto que 6 idosos (18,7%) relataram não ter
o controle completo das funções de urinar e/
ou evacuar. Quanto às atividades instrumen-

tais de vida diária, todos os idosos foram
classificados como independentes, sendo a
média de pontuação 25 ± 2,1 pontos, variando entre 19 e 27 pontos.
Na tabela 3, estão descritos os resultados dos
dados obtidos pelo instrumento SF-36, no
qual foi observado pior desempenho no domínio Limitações por Aspectos Físicos e melhores pontuações no domínio Saúde Mental.
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Tabela 3 – Pontuação nos domínios do SF-36
Componente Físico
Capacidade Funcional
Limitações por Aspectos Físicos
Dor
Estado Geral de Saúde
Componente Mental
Vitalidade
Aspectos Sociais
Aspectos Emocionais
Saúde Mental
DP= desvio padrão

Para determinar a associação entre os diferentes níveis de atividade física e o desempenho funcional em atividades básicas de vida
diária, foi utilizado o teste qui-quadrado, que
indicou não existir associação entre as variáveis (p > 0,05). Não foi possível estabelecer
associação entre os níveis de atividade física e o desempenho funcional em atividades
instrumentais de vida diária, uma vez que to-

Mínimo

Máxima

Média

Mediana

DP

15
0
21
25

100
100
100
97

81,9
73,3
75,9
77

90,0
87,5
84,0
84,5

19,4
35,6
25,9
18,4

45
25
0
16

100
100
100
100

82
81,6
80,2
84,3

90,0
100,0
100,0
92,0

15,3
26,2
35,8
19,2

dos os idosos foram categorizados como independentes. Para comparar a pontuação no
componente físico (Gráfico 1) e mental (Gráfico 2), entre os níveis de atividade física dos
idosos, utilizou-se o teste Mann-Whitney. O
resultado do teste indicou que não existe diferença significante da qualidade de vida entre as categorias moderadamente ativa e ativa
(p > 0,05) nos componentes físico e mental.

Gráfico 1 – Comparação dos componentes físicos da qualidade de vida entre os níveis de
classificação do IPAQ
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Gráfico 2 – Comparação dos componentes mentais da qualidade de vida entre os níveis de
classificação do IPAQ

DISCUSSÃO
A prática de atividade física regular é um recurso primordial para o aumento da função
física, uma vez que influencia na manutenção da qualidade de vida e no desempenho
em atividades de vida diária em indivíduos
mais velhos19. Na presente pesquisa, a maior
parte dos idosos que praticavam exercícios
eram do sexo feminino, dados semelhantes
aos achados de pesquisadores em outros estudos10,20. Provavelmente, a maior participação das mulheres no grupo de idosos ocorre
devido à elevada demanda das mesmas pelos serviços de saúde.
Sabendo que a idade é vista como um dos
determinantes de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas e debilitantes21,
Cavalcanti et al.22, com o objetivo de verificar a prevalência de tais distúrbios em um

grupo de idosos da Paraíba, constataram o
predomínio da Hipertensão Arterial Sistêmica nos indivíduos analisados. Da mesma
forma, Rocha et al.23, no estado da Bahia,
observaram a prevalência de Hipertensão
Arterial, seguida por Hipercolesterolemia,
Diabetes Mellitus e Cardiopatia, sendo tais
dados condizentes com os achados da presente pesquisa.
Muito se discute sobre a importância da
atividade física na promoção do envelhecimento saudável, uma vez que, quando executada de forma regular, desempenha um
importante papel na saúde da população,
em especial na saúde do idoso24. De acordo
com Golubic et al.25 a atividade física pode
ser realizada em diferentes contextos do cotidiano, incluindo tarefas domésticas, transporte, trabalho e lazer.
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Os resultados do presente estudo são condizentes com os dados encontrados em estudo
realizado por Toscano e Oliveira26, onde as
atividades domésticas foram as que mais
contribuíram para o aumento da demanda
energética, seguidas do lazer e da locomoção. Acredita-se que tais resultados ocorreram em virtude do predomínio de mulheres
na pesquisa. As atividades físicas no trabalho foram as que menos contribuíram para
a atividade física total, fato já esperado, devido à maior parte da amostra estudada ser
aposentada.
Pode-se afirmar que, em razão das alterações
decorrentes do processo de envelhecimento
e das patologias corriqueiras nessa faixa etária, ocorre uma debilidade na capacidade de
executar as atividades de vida diária5. Entretanto, ao examinar os resultados obtidos na
pesquisa, foi constatado que todos os idosos
eram independentes nas tarefas instrumentais do cotidiano e, em relação às atividades
básicas, apenas as funções vesical e intestinal apresentaram baixas pontuações.
Em contrapartida, Smanioto e Haddad27,
ao verificarem o desempenho funcional em
204 idosos institucionalizados, observaram
que somente 33,3% dos indivíduos eram
independentes para realizar as atividades
básicas de vida diária. Levando-se em consideração que os participantes da presente
pesquisa apresentavam adequado nível de
atividade física, pode-se supor que idosos
praticantes de atividade física apresentam
menor dependência em seu dia a dia.
Os achados desse estudo mostram médias
elevadas em todos os domínios da qualidade de vida, variando de 73,3 a 84,3. Porém,
ao comparar os resultados com o nível de
atividade física dos participantes, não foi
possível estabelecer diferença significante
entre os idosos classificados como ativos e
moderadamente ativos.
Contudo, Toscano e Oliveira26, em estudo
transversal de base populacional realizado
com objetivo de comparar a qualidade de
vida com o nível de atividade física, em uma

amostra de 238 mulheres com idade mínima
de 60 anos, concluíram que mulheres mais
ativas apresentaram resultados superiores
no questionário de qualidade de vida em todos os domínios avaliados.
Silva et al.28 constataram níveis de atividade
física semelhantes em idosos sedentários e
aqueles que desempenhavam atividade física regular, visto que indivíduos sedentários,
apesar de não executarem atividade física,
realizam outros tipos de atividades como
tarefas domésticas e trabalho, porém esses
idosos obtiveram qualidade de vida reduzida em comparação com o outro grupo, afirmando a importância da prática de atividade
física na qualidade de vida dessa população.
Oliveira, Gomes e Paiva29, em estudo transversal realizado na região metropolitana de
Vitória - ES, com objetivo de comparar a
qualidade de vida de 70 idosos funcionalmente independentes residentes em instituições de longa permanência e 210 idosos
não institucionalizados, encontraram piores
níveis de qualidade de vida nos idosos institucionalizados, em comparação ao outro
grupo, em todos os domínios avaliados.
CONCLUSÃO
A atividade física é considerada uma intervenção essencial na promoção e manutenção da saúde dos idosos, uma vez que
produz benefícios nos diversos sistemas do
organismo e atua como coadjuvante no tratamento de inúmeras doenças.
Neste estudo, foi observado que idosos participantes de um grupo de fisioterapia de
uma clínica escola de Vitória apresentam
bons níveis de atividade física e desempenho satisfatório na realização de atividades
de vida diária, bem como pontuações elevadas nos domínios da qualidade de vida.E,
ainda que não tenha sido possível estabelecer diferenças significantes entre as variáveis analisadas, ao comparar os dados obtidos com outros achados, podemos presumir
que a atividade física exerce influência po58

Salus J Health Sci. 2017; 3(1): 51-60

sitiva no desempenho funcional em atividades de vida diária e na qualidade de vida
de idosos. Todavia, são necessárias novas
pesquisas envolvendo idosos sedentários,
institucionalizados ou restritos ao lar, para
futuras comparações com os dados do presente trabalho.
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