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RESUMO 

BATISTA, André de Castro. Autoavaliação da saúde e capacidade funcional de idosos 
praticantes de diferentes modalidades de atividades físicas. Dissertação (Mestrado em 
Gerontologia) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

A prática regular de exercícios físicos é uma importante ação para prevenir e/ou adiar o 
aparecimento doenças crônicas e incapacidades na velhice. As modalidades existentes 
geram resultados distintos sobre a capacidade funcional e bem-estar psicológico e 
social, e possuem o potencial de melhorar a saúde dos praticantes. O presente estudo 
teve como objetivo geral analisar os efeitos dos programas de hidroginástica e 
musculação com idosos, considerando sua autopercepção sobre saúde e capacidade 
funcional. Participaram do estudo19 idosos, 10 praticantes de hidroginástica (HD), oito 
de musculação e demais exercícios físicos em academias (AC), e um sujeito de ambas. 
Como instrumento de coleta de dados foram utilizados: o SF-36 adaptado e entrevista  
semi-estruturada. Os dados resultantes do questionário foram analisados 
quantitativamente, por meio da estatística descritiva, considerando-se a freqüência de 
respostas em cada grupo. Para a análise dos dados sociodemográficos foram descritos a 
média e o desvio-padrão dos grupos, sendo as médias comparadas para a identificação 
de diferenças entre os HD e AC, por meio do teste t de Student. As entrevistas foram 
analisadas qualitativamente, por meio da análise de conteúdo. Resultados apontam 
diferenças entre os grupos apenas no percentual de mulheres, número de doenças e de 
medicamentos. As três variáveis foram significativamente maiores (p>0,05) no grupo 
HD. A autoavaliação de saúde foi melhor no grupo HD, com 60% de avaliação 
excelente/muito boa contra 25% no grupo AC. Não foram encontradas diferenças entre 
os grupos quanto à classificação de mudanças na saúde entre os períodos pré e pós 
início da prática dos exercícios. O escore de capacidade funcional foi estatisticamente 
superior no grupo AC em comparação ao HD (p=0,009). Por meio das análises 
qualitativas inferimos que os sujeitos tanto do grupo HD como AC tem pouco 
conhecimento sobre as especificidades das modalidade que praticam. Os principais 
resultados diferenciais atribuídos à hidroginástica que merecem destaque foram psico-
sociais: saúde mental, melhora do estado de humor e de auto-estima. De modo geral 
verificamos que ambas as modalidades de exercício físico são positivas para idosos, 
pois promovem distintos benefícios, dentre os quais foram destacados maior bem-estar, 
redução e prevenção de dores, melhora da capacidade de executar atividades do dia a 
dia, maior disposição e socialização, os quais se traduzem em maior autoavaliação de 
saúde.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

BATISTA,André de Castro. Self-rated health and functional capacity of physically 
active elderly people. Dissertation (Gerontology Master’s Degree) – Program of 
Postgraduate Studies in Gerontology, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2012. 

 

The regular physical exercises practicing it is an important action to prevent or postpone 
the chronic diseases appearing or the disability in elderly people. The modalities that 
exist generate different results regarding the functional capacity and psychological and 
social well being and thus they have the potential to improve the participant’s health. 
This study aimed to analyze the effects of two kinds of exercise programs – water-based 
(hydro gymnastics) and strength training (weight lifting) – on people over 60 years old, 
considering their self-perception over their health and functional capability. 19 elderly 
people participated in the research. Ten of them were hydro gymnastics practicers (HD), 
eight of them were practicer of weightlifting and other gym fit exercises (WL group). 
One of them was practicing of both modalities. As data collection tool were used both 
SF-36 adapted and semi structured interview. The questionnaires data were analyzed 
quantitatively through the descriptive statistics considering the answers frequency in 
each group. For the socio demographic data analysis were described the mean and the 
standard deviation of the groups. The mean were compared in order to identify the 
difference between the Hydro gymnastics and Gym practicing group, through the T 
student test. The interviews were analyzed qualitatively, through the content analysis. 
Results shown differences between the groups only in the women percentage, diseases 
number and medication number. The three variable were significantly higher (p <0,05) 
in Hydro gymnastics group. The self-rated health was better in this group with 60% 
excellent/very good evaluation against 25% in the strength training group. There were 
no differences between the groups regarding the health changing classification between 
the pre and post exercise practicing period. The functional capability score was 
statistically higher in WL group in comparison to the HD group (p=0,009). Through the 
qualitative analysis we infer that both people from each of the groups have little 
knowledge about the specificity of the modalities they practice. The main differential 
results attributed to the Hydro gymnastics that deserve to be highlighted were psych-
social: mental health, mood and self-esteem improvement. Overall we have verified that 
both physical exercises modalities are positive to the elderly because they promote 
distinct benefits in which were highlighted better well being, pain reduction and 
prevention, better capability to execute activities daily and higher disposition and 
socialization, which are translated to a better health self- evaluation. 
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INTRODUÇÃO 

 

No século XX o mundo assistiu importantes transformações no perfil etário da 

população. Os avanços de cunho tecnológico e científico permitiram intervenções 

eficientes da medicina no tratamento e prevenção das doenças infecto-contagiosas, 

proporcionando aumento nos anos de vida. Como resultado as pessoas passaram a viver 

mais, e a velhice se tornou mais visível. Uma importante preocupação frente ao aumento 

do número de idosos na população é o risco de incapacidade e dependência. 

Diante do declínio físico que se inicia na vida adulta e se torna evidente 

principalmente após os 60 anos de idade, muitos idosos apresentam redução de sua 

funcionalidade para a realização de tarefas da vida diária, e se tornam dependentes de 

terceiros. A capacidade de manutenção da independência nesta fase da vida está 

associada, dentre outros aspectos, aos parâmetros da aptidão física: força, flexibilidade, 

equilíbrio e resistência aeróbia. Neste cenário tornou-se consenso a recomendação da 

prática de exercícios físicos para a população idosa 

Além dos benefícios fisiológicos, que incluem ainda a prevenção de agravos 

resultantes de doenças crônicas altamente prevalentes entre idosos, como hipertensão e 

diabetes, por exemplo, ganhos significativos decorrentes de um estilo de vida fisicamente 

ativo também podem ser observados no que se refere ao bem estar social e psicológico 

(ACSM, 2009; LACHMAN et al., 2006). Portanto se exercitar é atualmente considerado 

requisito essencial para a condição de vida saudável do segmento idoso.  

Embora esteja estabelecido que a prática regular de exercícios físicos proporciona 

melhores condições de saúde, muito se discute sobre o tipo de atividade física mais 

adequado para a pessoa idosa.  

Geralmente a indicação dos exercícios está pautada exclusivamente em parâmetros 

fisiológicos: o quanto se melhora de força, ou o quanto se ganha de massa muscular, por 

exemplo. Esta visão limitada exclui fatores de extrema importância, como a questão 

social e os ganhos psicológicos, além de desprezar as preferências individuais do sujeito. 

As modalidades de exercício oferecem diferentes condições para melhorar a 

capacidade físico-funcional deste segmento etário. Dentre as distintas modalidades, 

algumas oferecem maior potencial para a promoção da força muscular, e outras atuam de 

maneira mais eficiente sobre a condição aeróbia dos praticantes.  
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Essa realidade permite compreender que não existe uma modalidade de exercício 

que, sozinha, seja capaz de possibilitar ao praticante a otimização relativa a todos os 

parâmetros da aptidão física.  

Estudos têm sido conduzidos no sentido de compreender se há superioridade das 

diferentes modalidades quanto aos ganhos na aptidão física em pontos influenciadores da 

capacidade funcional (BOCALINI et. al., 2008; TSORLOU et. al., 2006). Em geral os 

pesquisadores se preocupam em estudar a capacidade funcional por meio de medidas 

diretas, utilizando, dentre outros procedimentos, testes físicos.  

Uma importante lacuna, no que diz respeito ao potencial das diferentes atividades 

físicas sobre a saúde e capacidade funcional, está na identificação da percepção dos 

idosos praticantes. Entre sujeitos deste segmento etário, diferentes percepções de saúde 

influenciam na avaliação destes sobre sua capacidade de se exercitar.  

No mesmo sentido, os ganhos esperados ou percebidos na saúde, por parte do 

segmento idoso, são um importante motivo para a adesão e continuidade da prática de 

exercícios físicos (TEIXEIRA, 2010).  

Portanto, o favorecimento da continuidade da prática depende não apenas de 

melhorar a força, flexibilidade e mobilidade, mas é essencial que o idoso seja capaz de 

perceber a interferência da atividade física sobre sua condição de saúde e independência. 

Essa realidade nos permite delinear problemáticas geradoras de interesse para 

diferentes áreas de estudos, dentre elas a Gerontologia, a Educação Física e Ciências da 

Saúde. Este estudo tem como foco de interesse o seguinte problema: há diferenças na 

percepção de saúde e capacidade funcional entre idosos praticantes de exercícios de 

musculação e de praticantes de hidroginástica há no mínimo um ano?    

         Tendo em vista os diversos desafios resultantes da problemática em questão, foi 

definido como objetivo geral desta pesquisa analisar os efeitos dos programas de 

hidroginástica e musculação com idosos, considerando sua autopercepção sobre saúde e 

capacidade funcional. Especificamente pretende-se: identificar e caracterizar os níveis de 

saúde e capacidade física percebidos e verificar as diferenças nos parâmetros de saúde e 

capacidade física autopercebidos pelos idosos praticantes de hidroginástica e de 

musculação.  

Os resultados da presente pesquisa permitirão conhecer melhor as modalidades de 

atividades físicas estudadas (potencialidades e limitações) no que diz respeito à sua ação 

sobre a capacidade funcional e saúde, segundo a visão dos próprios praticantes. Portanto, 
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o presente estudo tornará possível conhecer os exercícios físicos a partir da visão dos 

idosos que a praticam, possibilitando reavaliar os modelos de prescrição de exercícios 

físicos para tal segmento etário.  

Neste sentido podemos visualizar, também, diversas contribuições possíveis dos 

resultados da pesquisa para composição de projetos inovadores.  Dentre elas situa-se a 

possibilidade de formulação de programas educacionais voltados para o favorecimento da 

saúde e independência dos idosos, tendo como parâmetro as expectativas e necessidades 

deste segmento.  

O presente trabalho está organizado estruturalmente em dois capítulos: 1) Revisão 

de Literatura; e 2) Pesquisa de Campo. No primeiro apresentamos as bases teórico-

conceituais que deram origem e embasaram o presente estudo, permitindo ao leitor 

compreender as questões que estão envolvidas na temática. O conteúdo foi organizado 

em quatro tópicos. No primeiro Envelhecimento humano e prática de atividade física: 

questões biopsicossociais, o objetivo foi apresentar as alterações corporais e psicológicas 

que ocorrem no processo de envelhecimento, e indicar a partir destas informações a 

maneira como a prática de exercícios pode interferir positivamente.  

No segundo tópico Velhice, sociedade e cultura apresentamos a velhice sob a 

perspectiva social, buscando demonstrar que envelhecer, muito mais do que mudanças 

biológicas, tem repercussões na forma como o sujeito é visto pela sociedade e nos 

comportamentos esperados por este grupo etário. Discutimos, a partir deste prisma, o 

significado de se exercitar para este público.  

Essas abordagens permitem a compreensão das mudanças fisiológicas 

proporcionadas pelo envelhecimento e pela prática de exercícios físicos, bem como as 

questões socioculturais da velhice fisicamente ativa. Partindo deste ponto, discutimos a 

questão da Autoavaliação de saúde e capacidade funcional entre idosos- a saúde e 

capacidade funcional, a partir da perspectiva de que estes são aspectos de destaque em 

relação aos objetivos da prática de exercícios na velhice.  

No ultimo tópico da Revisão de Literatura Exercícios físicos para o público idoso 

apresentamos as comparações entre diferentes modalidades de exercícios físicos para o 

publico idoso, com foco nas suas potencialidades e limitações teóricas, no que diz 

respeito especialmente às condições de saúde e capacidade funcional do idoso. 

No capítulo 2 apresentamos todas as etapas do trabalho de campo, realizado na 

cidade de Porto Velho – Rondônia. Estão inclusos neste capítulo a explicitação dos 
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procedimentos metodológicos utilizados para a coleta dos dados e os resultados da 

análise e discussão segundo categorias previamente determinadas. A pesquisa teve 

abordagem quanti-qualitativa e os instrumentos utilizados foram uma entrevista semi-

estruturada e um questionário. A entrevista foi pensada e organizada para adequar-se às 

seguintes temáticas, definidas como categorias de análise: diferenças entre exercícios de 

musculação e hidroginástica, percepção de saúde e sua relação com a prática de 

exercícios, percepção de capacidade funcional e sua relação com a prática de exercícios.  
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CAPÍTULO 1 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

A velhice é uma etapa da vida humana. Como tal, é complexa, visto que envolve 

um indivíduo que é ao mesmo tempo um ser biológico, psicológico, social, cultural e 

histórico. Trabalhar com este segmento etário exige a compreensão do envelhecimento 

em todos estes aspectos. No presente estudo nos apoiamos numa abordagem que 

contempla a complexidade, considerando todas estas esferas compreendidas no processo 

de envelhecer.  

Utilizamos autores de distintas áreas do conhecimento, dentre os quais destacamos 

a contribuição do pensador da epistemologia da complexidade Edgar Morin (1996). Este 

autor se opõe ao pensamento linear e reducionista e transita pelas diversas áreas, 

promovendo dialogo entre as ciências, bem como a busca das relações entre os vários 

tipos de pensamento. Baseado nos princípios da complexidade de Morin, enxergamos o 

sujeito idoso como complexo, e não apenas como a soma de pedaços de estruturas 

simples e fragmentadas. 

Desta forma buscamos discutir, ao longo do texto, os principais componentes que 

embasam a compreensão sobre complexidade, necessários para a problemática de 

pesquisa. Utilizando as palavras de Moreira e Nogueira (2008, p.74) optamos por 

visualizar o envelhecimento como um processo que: 

 

 “vai além das mudanças bio-psico-sociais, tendo suas 

especificidades marcadas pela posição de classe social, pela 

cultura, pelas condições sócio-econômicas e sanitárias do 

indivíduo ou da comunidade”.  

 

No que se refere à prática de exercícios físicos é necessário compreender que os 

benefícios ultrapassam os ganhos físicos, e podem influenciar também os aspectos 

psicológico e o social. Afim de compreender estes aspectos discutiremos a seguir 

questões relativas ao envelhecimento e à saúde que consideramos pertinentes para este 

estudo, a profissionais que almejam melhorar sua pratica. 
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1.1 Envelhecimento humano e prática de atividade física: questões 

biopsicossociais 

 

O envelhecimento populacional é realidade no Brasil e no mundo. Este fenômeno 

denota o aumento da proporção de idosos na população e ocorreu em função da redução 

das taxas de natalidade e do aumento da expectativa de vida do homem moderno que tem 

como principais causas a melhoria das condições sociais e de saneamento, as mudanças 

comportamentais, os avanços das Ciências em particular da Medicina, que dispõe de 

novos medicamentos, garantindo mais eficiência na prevenção e no tratamento das 

doenças, no avanço dos métodos diagnósticos e cirúrgicos entre outros fatores. 

(NOBREGA et. al., 1999; NASRI, 2008)  

Considerando que o envelhecimento é um fenômeno inevitável que proporciona 

importantes alterações fisiológicas e sociais, as quais repercutem em todas as esferas da 

vida humana, podemos dizer que as modificações fisiológicas, observadas em todos os 

sistemas orgânicos, são mudanças decorrentes da passagem do tempo. Neste sentido, 

torna-se necessário o entendimento das principais alterações fisiobiológicas que ocorrem 

durante o processo de envelhecimento. 

Dada a função de controle e integração sobre o organismo, as alterações que 

ocorrem no sistema nervoso são consideradas primordiais para a compreensão da 

fisiologia do envelhecimento. São relacionadas como alterações importantes no sistema 

nervoso, a redução da quantidade de células nervosas e a síntese de neurotransmissores 

(BRODY, 1980, AZEVEDO et. al., 2010). 

Dentre as decorrências de todas essas alterações deve-se considerar aquelas que se 

associam à redução da capacidade de aprendizado, dada sua importância no 

enfrentamento dos comprometimentos da fisiologia própria do processo de 

envelhecimento.  

Inclui-se, neste contexto as mudanças cognitivas – memória, funções executivas, 

capacidade de processamento - as quais não inviabilizam a capacidade de adquirir novos 

aprendizados, como esclarecido por Zabka (2012). A autora afirma que:  

 

“alterações cognitivas associadas à idade parecem estar 

relacionadas com uma redução na velocidade do processamento 
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de informações, contribuindo com um declínio cognitivo em todos 

os domínios.”  

 No sistema cardiovascular os efeitos do envelhecimento podem ser identificados 

tanto na bomba cardíaca quanto nos vasos sanguíneos. Como resultado do enrijecimento 

e espessamento das artérias ocorre elevação da resistência vascular periférica, ou seja, a 

passagem do sangue pelas artérias tem maior dificuldade em comparação aos anos de 

juventude.   

Neste caso observamos que, no coração, dentre inúmeras outras mudanças, ocorre 

alteração na condução do sinal elétrico para a contração muscular, acúmulo de tecido 

fibroso nas válvulas que separam as câmaras e perda de células musculares. Como efeitos 

importantes destas mudanças podem ser citados o aumento da pressão arterial sistólica e 

da prevalência de arritmias (AZEVEDO et. al., 2010). 

O sistema musculoesquelético também registra alterações como efeito do 

envelhecimento e a alteração de massa muscular parece ser uma das mais importantes. O 

tecido muscular registra perdas da ordem de 40 a 50% entre a terceira e nona décadas de 

vida (MACALUSO e DeVITO, 2004), comprometendo a força muscular, capacidade 

física essencial para a realização de tarefas da vida diária com eficiência. 

Perdas significativas de flexibilidade também são observadas como conseqüência 

do envelhecimento. Como resultado da diminuição da extensibilidade e elasticidade dos 

tendões e ligamentos, por exemplo, as articulações se tornam mais suscetíveis às lesões. 

Da mesma forma os ossos sofrem significativa perda estrutural, sendo este um tecido 

responsável por um importante problema de saúde pública na população idosa: as 

fraturas.   

Todas as alterações relacionadas culminam em risco aumentado de patologias e 

decréscimo na capacidade de realizar tarefas da vida cotidiana, em comparação aos anos 

da vida adulta. A maioria das mudanças fisiológicas se inicia a partir da terceira década 

de vida, mas se tornam evidentes principalmente a partir dos 60 anos de idade.  

Em razão de todas as evidencias de que as perdas físicas sofridas pelo organismo 

envelhecido eram consideradas substanciais, até meados da década de 1960 pensava-se 

que praticar atividades físicas poderia ser maléfico para indivíduos idosos.  

Juntamente às questões de ordem cultural, este pensamento contribuiu muito para os 

comportamentos sedentários deste grupo etário. Vertinsky (1995), por exemplo, aponta 

que a concepção social de fragilidade comumente associada à velhice teve como 
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consequências a ideia de que idosos seriam incapazes de se exercitar. Desta forma, a 

autora considera que há um fenômeno social envolvido nesta questão. 

Atualmente há consenso entre inúmeros autores da área da saúde que a prática de 

atividades físicas atua de forma ímpar sobre as perdas resultantes do envelhecimento. É a 

única medida capaz de atuar positivamente e de forma simultânea sobre o sistema 

cardiovascular (CORNELISSEN e FAGARD, 2005); diminuindo o risco de infarto, os 

valores de pressão arterial (MEDINA et. al., 2010); sobre a musculatura esquelética 

(SPIERING et. al., 2008; REID, 2008); e sobre o tecido ósseo (BEMBEN e BEMBEN, 

2011).  

Como resultado destes e outros benefícios a prática regular de exercícios físicos 

repercute em menores riscos de mortalidade (METTER et. al., 2004; BLAIR et. al., 

1996); e dependência (BLAIR e WEI, 2000; RANTANEN et. al., 1999), reduzindo os 

gastos com atendimento médico (PRATT, MACERA e WANG, 2000). Portanto, tanto o 

idoso quanto sua família e comunidade, e também a sociedade como um todo são 

beneficiados com a inclusão da atividade física regular na rotina de vida.  

Importante considerar que foi somente a partir da década de 50, e especialmente na 

década de 60, que a prática de atividades físicas começou a ser efetivamente investigada 

pela comunidade científica e incentivada para a população adulta como forma de prevenir 

doenças. Considerando as concepções históricas anteriores de que a velhice corresponde 

a uma fase de fragilidade e doença, e por isso indicadora da condição de inatividade, é 

plausível admitir que a aceitação da atividade física por parte de idosos ocorreu mais 

tardiamente. 

Os resultados acumulados nas ultimas décadas a respeito dos efeitos da atividade 

física regular sobre o organismo envelhecido não foram suficientes para sua inserção na 

rotina das pessoas idosas. Os dados do Ministério da Saúde (2011), apontam que apenas 

12,2% dos indivíduos com 65 anos ou mais praticam atividade física no tempo livre, 

denunciando a não aceitação dessa prática.  

Ao contrário do que se pensava há algumas décadas, hoje se sabe que a ausência de 

movimento repercute em piora da funcionalidade orgânica, acentuando as perdas 

fisiológicas inerentes ao envelhecimento natural. A prevenção da incapacidade está entre 

os principais objetivos da prática de atividades físicas na velhice (PUTHOFF e 

NIELSEN, 2007).  
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Ao encontro da prerrogativa de que o sedentarismo pode tornar o idoso cada vez 

menos capaz de realizar suas atividades da vida diária e conseqüentemente dificultar sua 

interação com o meio em que vive, as Sociedades Brasileira de Medicina do Esporte e de 

Geriatria e Gerontologia apresentaram de forma esquemática, em 1999, o reflexo do 

sedentarismo sobre a perda de independência para o idoso. Este modelo continua a 

aparecer na literatura; e foi utilizado por Farinatti (2008) para demonstrar a interação 

complexa envolvida na questão da diminuição da capacidade física no envelhecimento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Ciclo vicioso do envelhecimento (NOBREGA et. al., 1999)   

  

A partir do esquema 1, é possível observar que a inatividade física pode acelerar ou 

potencializar os efeitos do envelhecimento, pois tem como consequência o 

descondicionamento físico e a fragilidade músculo esquelética, e resulta num ciclo 

vicioso. A inserção de atividade física na vida do indivíduo tem o potencial de 

interromper este ciclo, afetando positivamente a saúde física.  

Além dos efeitos sobre o funcionamento orgânico, o esquema demonstra que a 

perda da independência repercute também sobre os aspectos cognitivo, psicológico e 

social. De fato estudos anteriores demonstram que a prática de atividade física apresenta 

correlação positiva e significativa com a função cognitiva (FUNG, LEUNG e LAM, 

2011). 

Esta prática se mostra também capaz de reduzir os níveis de estresse e ansiedade 

(MARTINSEN, HOFFART e SOLBERG, 1989), bem como os sintomas depressivos e o 

risco para o desenvolvimento de demências (KING, TAYLOR e HASKELL, 1993).  
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Entre idosos com comprometimento prévio de memória, a prática de exercícios 

físicos pode melhorar também esta função (BUSSE et. al., 2008). 

Antunes et. al. (2006) apud Oliveira et. al. (2012, p. 133) afirma que os benefícios 

cognitivos da atividade física para idosos se dão por mecanismos diretos e indiretos: 

 

 “Os mecanismos diretos agem aumentando a velocidade do 

processamento cognitivo, melhorando assim a circulação 

cerebral e a alteração na síntese e degradação de 

neurotransmissores. Os mecanismos indiretos compreendem: 

diminuição da pressão arterial, decréscimo dos níveis de LDL e 

triglicerídeos no plasma sanguíneo e inibição da agregação 

plaquetária, que permitem uma melhora da capacidade 

funcional geral, refletindo em aumento da qualidade de vida”. 

 

 Apesar de elencar aspectos de ordem psicossocial, o esquema apresentado tem 

enfoque na questão biológica, razão pela qual desconsidera outras questões importantes 

para o estabelecimento da condição de dependência, como: o suporte social da família e 

sociedade, o contexto econômico em que vive o sujeito e a sua história de vida.  

Portanto, apesar de cumprir seu objetivo didático ao apresentar a importância da 

prática de exercícios físicos para o envelhecimento saudável, o esquema em questão é 

simplista porque dá a entender que cabe essencialmente ao sujeito a responsabilidade 

sobre a manutenção de sua capacidade funcional. 

Os benefícios da prática de atividade física na velhice são indiscutíveis. A 

compreensão dos limitadores da adesão, entretanto, ainda necessita melhor elucidação. 

Estudos neste sentido indicam que, especialmente na velhice, questões de ordem sócio-

culturais e históricas interferem no início e continuidade da prática de exercícios.   

Teixeira (2010, p.95), observou que tanto os discursos midiáticos quanto os 

estereótipos associados a pratica de musculação fazem parte das questões envolvidas na 

adesão e aderência de idosos à pratica desta: 

“Os resultados de nossa pesquisa podem indicar que a mídia 
exerce mais influência sobre os sujeitos para que se tornem 
fisicamente ativos do que eles mesmos supõem. Se 
considerarmos que a grande maioria dos entrevistados 
associou a prática de exercícios com ganhos em saúde, bem-
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estar e qualidade de vida, e não com questões mais específicas, 
como melhora de força e massa óssea, por exemplo, e que a 
mensagem midiática mais frequente é atividade física é saúde: 
pratique!, parece razoável afirmar que as narrativas midiáticas 
de saúde e bem-estar transmitem cotidianamente ao público as 
novas descobertas científicas, especialmente as relacionadas 
aos exercícios físicos.” 

 
A participação de idosos em programas de exercício tem se mostrado tema de 

natureza complexa, pois perpassa a compreensão do significado simbólico do envelhecer 

e do comportamento fisicamente ativo, e ambas as questões passaram por importantes 

alterações ao longo das ultimas décadas Alem disso, essa participação pode ser 

dificultada ou facilitada de acordo com o contexto social em que se insere o sujeito.  

Os aspectos abordados sobre envelhecimento humano e prática de atividade física 

revelam que há questões fundamentais a serem analisadas para uma compreensão mais 

abrangente da velhice fisicamente ativa, considerando suas limitações e potenciais.  
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1.2   Velhice, Sociedade e Cultura  

 

Embora as perdas físicas do envelhecimento sejam muito ressaltadas no campo 

científico, as questões socioculturais são igualmente relevantes para o entendimento da 

velhice em sua complexidade.  

Admite-se que a dimensão biológica jamais deve ser desprezada, afinal, é pelo 

corpo físico que realizamos nossas atividades e interagimos com o mundo, e por meio das 

alterações corporais, como as rugas e os cabelos brancos, o individuo começa a perceber 

em si próprio a passagem do tempo. 

Essas alterações no corpo impostas pelo envelhecimento têm implicações 

psicossociais que influenciam em comportamentos como inatividade, solidão, isolamento 

e preconceito (SANTANA e MAIA, 2009). As limitações físicas geradas pela fraqueza 

muscular, por exemplo, podem ser um impedimento para visitar um amigo, gerando o 

isolamento.  

Ao perceber os efeitos orgânicos do processo de envelhecimento o indivíduo 

preocupa-se não somente com as perdas físicas vivenciadas, mas também em parecer 

velho (CONCÔNE, 2007). O receio em envelhecer pode ser, pelo menos em parte, 

atribuído ao significado assumido pela velhice na sociedade contemporânea.  

Socialmente, a velhice associa-se a estereótipos extremamente negativos, como a 

idéia de decrepitude, isolamento e dependência física. Enquanto a juventude e sua 

produtividade são extremamente valorizadas, a velhice é indesejada.  

Moreira e Nogueira (2008, p. 65) consideram que nesta realidade, os indivíduos 

buscam afastar-se ao máximo das características que o vinculam ao pertencimento à 

classe dos velhos, pois isso significa perder os valores sociais, ficar à margem da 

sociedade. Desta forma,  

 

“(...) a vivência do processo de envelhecimento, que deveria ser 

natural, na medida em que é vivida de maneira estigmatizada, 

passa a representar uma ameaça à auto-estima, à aceitação de si, 

tornando as pessoas vulneráveis a sofrimentos psíquicos de toda 

ordem e até mesmo a patologias.” 
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Entender o medo da velhice exige compreender que o corpo, além de entidade 

biológica, é dotado de valor simbólico perante a sociedade (PEREIRA, 2000), ou seja, a 

forma como o corpo se apresenta (idade, sexo, vestimenta, postura) indica para as pessoas 

a identidade do sujeito, e consequentemente constrói subjetivamente comportamentos 

considerados adequados ou inadequados para aquele individuo. Trata-se das regras de 

conduta, que são distintas conforme as diferentes fases da vida (FERRIGNO, 2006). 

Ao considerar que a presença do homem no mundo se faz pelo seu corpo 

(LeBRETON, 2005), é possível afirmar que as mudanças corporais que acompanham o 

envelhecimento modificam também a identidade pessoal e referência destes sujeitos 

diante dos outros. Utilizando as palavras de, David Le Breton (2005, p.65) que se aplicam 

ao presente contexto:  

“se as fronteiras do homem são traçadas pela carne que o 

compõe, recortar ou acrescentar nele outros componentes traz o 

risco de alterar a identidade pessoal que é a sua e de pertubar os 

sinais que, aos olhos dos outros, lhe concernem”   

 

Esse assunto é discutido enfaticamente nas ultimas décadas, e a visão do corpo que 

envelhece como elemento identificador dos valores morais do sujeito é aspecto 

importante, característica da sociedade moderna (Le BRETON, 2005).   

Portanto, envelhecer significa mudar; e as mudanças resultantes da velhice são 

vistas, frequentemente, pela sociedade contemporânea, apenas em sua face negativa; os 

ganhos são geralmente desprezados, o que justifica, na opinião de Concône (2007, p.29), 

em relação ao medo de envelhecer:  

 

“(...) há um temor ligado ao envelhecimento. Medo mais que 

justificado, dado que o envelhecimento é visto quase que 

exclusivamente como uma fase de perdas: perdas físicas, perdas 

sociais, perdas psíquicas, perdas afetivas. Não deixa de ser um 

horizonte tenebroso que é necessário afastar.” 

 

Os estereótipos socialmente construídos sobre esta etapa da vida indicam os velhos 

como pessoas que perdem sua autonomia e independência, tornando-se incapazes de gerir 

a própria vida.  
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Todas estas questões certamente interferem na forma como o sujeito idoso enxerga 

a si próprio e na forma como se comporta. Em relação à atividade física, Andreotti e 

Okuma (2003) acreditam que muitas idosas deixam de praticar atividade física por 

considerarem este comportamento inadequado ou perigoso para mulheres desta faixa 

etária.  

Essa realidade é melhor compreendida se considerarmos que a atividade física, tal 

qual a velhice, é um campo teórico repleto de significado e história. Ao longo dos últimos 

70 anos o campo da Atividade Física passou por transformações profundas.  

No Brasil, enquanto nas décadas de 1930 e 1940 a atividade física era apenas uma 

prática de lazer entre os adultos e uma ferramenta escolar disciplinadora dos corpos, 

forma de ensinar as crianças condutas adequadas de higiene; na atualidade seu papel é 

bastante diferente e diverso. 

 Reflexo especialmente das mudanças na forma como o esporte é apresentado e de 

pesquisas realizadas no campo médico-biológico, iniciadas especialmente a partir da 

década de 1950, a Atividade Física tem agora conotações múltiplas. Seus fins abrangem 

questões de estética, saúde, socialização, e até mesmo econômicas e profissionais (atletas 

de alto rendimento esportivo). Portanto, os idosos deste início de século vivenciaram 

mudanças gigantescas na forma de conceber atividade física. 

Diante de todas as questões consideradas é perfeitamente compreensível que entrar 

pela primeira vez em uma academia de ginástica ou colocar um tênis e caminhar em um 

parque não tem o mesmo significado para um jovem de 20 e para um idoso de 60 ou 70 

anos. Trata-se não apenas de uma escolha, mas de um processo que depende do ambiente, 

das pessoas, dos hábitos de vida, da percepção de tempo e de questões próprias da 

Atividade Física, como conhecimento de suas particularidades e valores culturais sobre a 

mesma (TEIXEIRA, 2010). 

O idoso que consegue enfrentar todas estas questões, e se insere em programas de 

atividade física, pode encontrar nesta prática: 

 

“um recurso para lidar com eventos da vida, possibilidade de 

convivência com seus pares, meio de auto-valorização e 

atualização, recurso para melhorarem a saúde e a capacidade 

funcional, favorecendo a interação idoso-ambiente.” (OKUMA 

apud SANTANA e MAIA, 2009, p.234 ).  
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Para as autoras, essas transformações na dimensão existencial significam 

mudanças no modo de ser dos idosos, culminando na abertura de novas perspectivas 

existenciais e na ampliação de horizontes. Como resultado, o próprio sujeito que passa 

por esse processo pode modificar sua forma de compreender a velhice, e esta passa a ser 

vista como uma etapa da vida a ser vivida intensa e prazerosamente, sem os conceitos 

estereotipados de ser velho. 

Ademais dos aspectos culturais e históricos envolvidos na compreensão da velhice e 

da atividade física através dos tempos, outro importante fator que interfere no julgamento 

do sujeito sobre sua capacidade de se exercitar, e perpassa tanto a dimensão biológica 

quanto sócio-cultural e histórica é a percepção que ele tem sobre a própria saúde.  

De fato, estudos tem demonstrado que é entre sujeitos com percepção negativa da 

saúde que está a maior prevalência de comportamentos não saudáveis (BARRETO e 

FIGUEIREDO, 2009). Esta afirmação  indica que sujeitos que avaliam mal sua saúde tem 

menores chances de se inserir em programas de exercícios físicos, colaborando para a 

manutenção do ciclo vicioso do envelhecimento, conforme apresentado anteriormente.   

No tópico a seguir discutimos a temática percepção subjetiva de saúde. Antes de 

adentrar este assunto, é importante destacar que o próprio conceito de saúde é também 

um construto social. Historicamente, a saúde teve várias modificações em sua definição 

(SCLIAR, 2007).  

Na atualidade existem distintos autores que a conceituam, e uma questão importante 

é que todos eles a consideram como algo multifatorial, resultante não apenas da presença 

ou ausência de condições patológicas, conforme pode-se observar nas concepções a 

seguir:  

“Saúde deve ser vista a partir de uma perspectiva ampla, 

resultado de um trabalho intersetorial e transdisciplinar de 

promoção de modos de vida saudável em todas as idades.” 

(OMS, 2005). 

 

“O conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, 

política e cultural. Ou seja: saúde não representa a mesma 

coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da 

classe social. Dependerá de valores individuais, dependerá de 
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concepções científicas, religiosas, filosóficas. O mesmo, aliás, 

pode ser dito das doenças.” (SCLIAR, 2007, p.30).  

  

Direcionando nosso olhar para a concepção de saúde segundo visão da pessoa 

idosa, o conceito de Scliar, acima apresentado, se encaixa adequadamente. Especialmente 

nesta etapa da vida há uma marcante heterogeneidade entre os sujeitos, estabelecida pelas 

diferentes situações vividas ao longo dos anos.  

Ferreti, Nierotka e Silva (2010) estudaram a forma como o conceito de saúde está 

formado para idosos habitantes de área urbana no Estado de Santa Catarina. A 

manutenção da independência, o apoio da família e a sensação de responsabilidade sobre 

o modo de viver a vida foram os principais pontos considerados para a concepção de 

saúde. Os autores destacam, entretanto, o fato de que os entrevistados demonstraram 

perceber a saúde como uma construção histórica do próprio sujeito. 
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1.3   Autoavaliação de saúde e capacidade funcional entre idosos   

 

A percepção de saúde ou saúde percebida é uma autoavaliação subjetiva que cada 

indivíduo faz sobre o funcionamento de sua saúde física e mental, e pode referir-se tanto 

ao estado atual, quanto ao passado e a expectativas futuras (VITTA, 2001). Trata-se de 

uma medida empregada na atualidade como preditor de morbi-mortalidade e 

incapacidade entre idosos (SARGENT-COX, ANSTEY e LUCZCZ, 2010; SHIROM et. 

al., 2008). 

Um dos aspectos importantes da saúde percebida é o fato de que ela reflete a 

percepção global do sujeito, que considera tanto as questões biológicas, quanto 

psicológicas e sociais no momento de sua avaliação (BORIM, BARROS e NERI, 2012).  

São muitos os fatores que compõem o julgamento de um individuo sobre a sua 

saúde. Aspectos externos ao sujeitos como as condições sociais e econômicas em que o 

individuo vive - registrados como renda, escolaridade e condições de moradia, por 

exemplo - certamente influenciam a percepção de saúde, pois de fato interferem na vida 

cotidiana do individuo, e no seu acesso a informações e tratamentos relacionados à saúde 

física e a melhores serviços no atendimento médico.  

A presença de doenças crônicas e de incapacidade (BARRETO e FIGUEIREDO, 

2009) e a adoção de comportamentos saudáveis, como o consumo de frutas e verduras e a 

prática de exercícios físicos, são outros exemplos de influenciadores da percepção de 

saúde, medida subjetiva que também decorre de outras questões de natureza não 

biológica, como a religiosidade e o contato social. 

Em se tratando especificamente de idosos, alguns fatores importantes favorecem a 

percepção de saúde, e merece destaque a capacidade funcional. Neste sentido, Alves de 

Rodrigues (2005, p.339) afirmam: “Em relação à capacidade funcional, à medida que o 

grau de dependência aumenta, maior é a chance de o idoso autoperceber a sua saúde 

como ruim.” 

 Esta – a capacidade funcional - é conceituada como uma medida que avalia o 

potencial detido pelo idoso de realizar a sua capacidade remanescente, independente ou 

não de utilizá-la (MINISTERIO DA SAÚDE, 2006).  

Na fase da velhice as pessoas podem sentir uma diminuição na sua autonomia e 

independência, conceituadas pela OMS, 2005 como habilidade de controlar, tomar e lidar 



18 
 

com decisões pessoais sobre a própria vida e executar funções do dia a dia 

respectivamente. Isto pode acontecer por aparecimento ou agravos de doenças, 

decréscimo nas condições físicas e cognitivas dos idosos que resultam em uma menor 

capacidade de realizar tarefas da vida diária quer sejam básicas ou instrumentais1.  

Portanto, a manutenção da independência e autonomia de idosos está ligada 

diretamente com a percepção de saúde e capacidade funcional.  Neste contexto, mesmo 

que subjetivamente, podemos afirmar que a percepção de saúde esta entrelaçada com 

qualidade de vida (VITTA, 2001).   

Ao considerar que um dos principais benefícios da prática de exercícios entre idosos 

é a manutenção e/ou melhora da capacidade de executar atividades do dia a dia, é 

possível inferir que a prática regular de exercícios exerça influencias positivas sobre a 

capacidade funcional. Esta pode ser avaliada por auto-relato ou por meio de testes de 

performance física. Os testes físicos apresentam também a vantagem de servir como 

medida da saúde e do risco ou da progressão de doenças crônicas entre idosos 

(BARBOSA et. al., 2005).  

 Sendo a condição de independência um determinante de destaque para a 

autoavaliação de saúde, mais do que a existência de doenças, é possível inferir que a 

prática de exercícios pode melhorar o desempenho físico nas tarefas do dia a dia, e como 

consequencia afetar positivamente a saúde auto avaliada. Este resultado foi previamente 

encontrado por Mcauley et. al. (2000), que observaram que a atividade física repercute 

positivamente nas condições subjetivas de saúde e bem-estar.  

Cabe destacar que os idosos fisicamente ativos não apenas apresentam melhor 

desempenho nos testes que indicam capacidade física e funcional como também 

expressam melhor qualidade de vida. Podemos admitir que piores condições de 

funcionalidade estejam associadas a percepções negativas de bem-estar e saúde, como 

aponta (LEBRÃO, 2003). 

Embora esteja desenvolvido na literatura disponível que a atividade física melhora a 

auto-percepção de saúde e capacidade funcional, ainda não está claro se diferentes tipos 

de atividades físicas interferem da mesma maneira sobre estes parâmetros. A satisfação 

                                                 
1 As atividades básicas estão ligadas ao autocuidado do indivíduo, como alimentar-se, banhar-se e 
vestir-se. Já as atividades instrumentais englobam tarefas mais complexas muitas vezes relacionadas à 
participação social do sujeito, como por exemplo, realizar compras, atender ao telefone e utilizar meios 
de transporte. (retirado integralmente de Duca, Silva e Hallal, 2009) 
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do indivíduo com a atividade física é uma das questões que determina a continuidade ou 

abandono da prática com o passar do tempo. 

Portanto, identificar atividades que geram maior percepção de saúde a médio e 

longo prazo, um dos objetivos do presente estudo, pode favorecer a continuidade da 

prática de atividades físicas por idosos, permitindo visualizar a possibilidade de novas 

programações a serem implementadas. 
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1.4   Exercícios físicos para o público idoso 

 

Atualmente é grande a variedade de modalidades de exercícios físicos existentes; e 

é consenso que a prática regular, independente do tipo, promove inúmeros benefícios 

(MATSUDO, 2006). Considerando que os ganhos sociais e psicológicos da atividade 

física são ponto comum das atividades físicas, é pertinente afirmar que as principais 

diferenças entre uma modalidade e outra estão nos resultados fisiobiológicos.  

Dentre as atividades físicas mais frequentemente praticadas por idosos merecem 

destaque a caminhada, a hidroginástica e a musculação. Cada uma delas apresenta 

particularidades quanto ao impacto sobre a aptidão física, funcionalidade e prevenção de 

doenças.  

A caminhada é uma atividade de deslocamento corporal, executada sem a utilização 

de equipamentos ou pesos, o que torna muito fácil a sua prática. Foi a primeira atividade 

física recomendada para a população sob a perspectiva da promoção da saúde e está entre 

as atividades mais populares praticadas pelos  idosos (RAFFERTY et. al., 2002).  

Quando praticada regularmente e atendendo às intensidades adequadas, o principal 

benefício da caminhada é cardiovascular, e está associado principalmente à prevenção de 

doenças cardiovasculares e/ou de seus agravos, quando já instalados (HAMER e CHIDA, 

2008). 

Os efeitos dessa prática ao sistema músculo-esquelético são reduzidos no que se 

refere à perda de massa muscular e óssea (BOCALINI et. al., 2008), razão pela qual é 

considerada pouco efetiva para a prevenção das perdas de capacidade funcional. 

Mesmo sendo considerada uma atividade de baixo impacto e fácil execução, 

caminhar pode ser uma tarefa muito difícil para alguns idosos, especialmente quando há 

comprometimentos articulares importantes.  

Em contraponto, o meio aquático é visto como alternativa para indivíduos que 

apresentam fragilidade musculoesquelética, pois constitui-se numa prática que tem como 

uma das características a ausência da ação gravitacional. 

Dentre as atividades físicas realizadas pelos idosos, a hidroginástica é a mais 

praticada. Sua indicação para esta população se tornou especialmente evidente a partir da 

década de 80. É uma atividade realizada primariamente na posição vertical, e que mescla 

a realização de movimentos contra-resistência com os de deslocamento corporal 
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(TSORLOU et. al., 2006). Em comparação à caminhada, a hidroginástica demonstrou 

superioridade na melhora da performance física, medida por testes de força e de 

capacidade aeróbia. 

Normalmente são utilizadas musicas ao longo de toda a aula, e os movimentos são 

realizados de acordo com os batimentos marcados pelo som, o que para a maioria dos 

freqüentadores pode se constituir num momento mais prazeroso. As aulas geralmente 

duram entre 45 e 60 minutos.  

As indicações dessa atividade para o público idoso geralmente se destacam pela 

somatória dos ganhos em força, capacidade aeróbica (BOCALINI et. al., 2010) e 

equilíbrio (DEVEREUX, ROBERTSON e BRIFFA, 2005) aliados à ausência de impacto 

articular e ao risco diminuído de lesões decorrentes de quedas durante as aulas.  

Dada a dificuldade na progressão das sobrecargas de treinamento na modalidade de 

hidroginástica, que pode ser parcialmente conseguida com a inclusão de implementos 

como bandas elásticas (PINTO et. al., 2008) uma limitação importante deste tipo de 

atividade física é a ação a longo prazo sobre a força e potencia muscular.  

A otimização destes parâmetros, essenciais à manutenção da condição de 

independência segundo estudos feitos por Puthoff e Nielsen (2007); Basset, Schneider e 

Huntington, (2004); Skelton et. al., (1995), depende do treinamento de força – também 

denominado musculação e/ou treinamento resistido. Estas considerações justificam a 

escolha destas modalidades como parâmetros deste estudo. 

             A musculação consiste na realização de movimentos específicos contra uma 

resistência externa, que duram poucos segundos, geralmente entre 20’’  e 50’’  de esforço 

seguidos por intervalos de descanso. Esta modalidade permite grande variedade de 

movimentos e pode ser realizada com diversos tipos de equipamentos (aparelhos 

específicos, pesos livres, bandas elásticas). 

Esta modalidade de exercício físico surgiu nas antigas sociedades: grega e egípcia. 

O levantamento de pesos, utilizado na musculação, é reconhecido como esporte no 

ocidente desde 1800 (JOVINE, 2006), mas apenas nas duas ultimas décadas passou a ter 

melhor visibilidade. Até o final dos anos 90 era praticada com objetivos estéticos (culto 

ao corpo) e atlético (rendimento esportivo). 

Na musculação se encontra grande parte das recomendações atuais para o 

treinamento físico de idosos, haja vista o importante beneficio que esta modalidade 
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proporciona às massas muscular e óssea, as quais representam dois importantes atributos 

para a manutenção da independência funcional no processo de envelhecimento.  

Historicamente, porém, a prática deste tipo de atividade física é desencorajada para 

idosos, e em estudos da década de 90, como o de Heyneman e Premo (1992, p. 215) fica 

evidente a concepção da época sobre a prática de treinamento com pesos para esta faixa 

etária: “Anaerobic exercises such as weight lifting are contraindicated in the elderly 

because of the increased afterload placed on the heart and resultant danger of 

cerebrovascular accidents”  

Trabalhos recentes se contrapõem a abordagem anterior, e afirmam que os riscos 

impostos pela prática de musculação são controláveis quando utilizados intervalos, 

intensidades e cargas adequados (CAMARA, SANTAREM e JACOB FILHO, 2008).  

Os exercícios com pesos são considerados parte indispensável de uma intervenção 

adequada para idosos (ACSM, 2009). Na opinião de Matsudo (2006) podem ser a única 

alternativa para idosos em condições clinicas que inviabilizam a prática de exercícios 

aeróbios.  

Além de seus efeitos sobre força e potência muscular, a referida atividade apresenta 

importantes resultados documentados sobre equilíbrio, densidade óssea e composição 

corporal. Porém, seus efeitos sobre a capacidade aeróbia são considerados limitados, 

principalmente ao se comparar com outras modalidades, como a caminhada.  

De modo geral, é notável que cada modalidade de exercício tem um potencial 

diferente para reduzir a suscetibilidade  à dependência física. Desta forma, a indicação do 

ACSM (2009) é que um programa de atividades físicas para idosos deve envolver: força, 

flexibilidade, condicionamento aeróbio e equilíbrio. Estes componentes são requisitos 

para que os idosos realizem suas tarefas da vida diária com independência.  

Há indícios de que algumas atividades forneçam mais artifícios para reduzir as 

chances de dependência funcional na velhice, conforme apontado pelo Ministério da 

Saúde (2006) a respeito dos exercícios de fortalecimento muscular. Tais recomendações 

geralmente consideram os ganhos observados nos parâmetros da aptidão física.  

Essencial ressaltar que os benefícios das atividades físicas vão alem dos ganhos 

fisiológicos. Importante vantagem da prática de exercícios físicos ressaltada por idosos 

fisicamente ativos é a ampliação do contato social (KOLT et. al., 2006).  

Entre idosos iranianos a busca pelo contato social e entretenimento são apontados 

como principais razões para a pratica de atividade física (SALEHI et. al., 2010). Este é 
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um benefício de extrema importância nesta fase da vida, pois favorece a manutenção e 

participação na sociedade. O nível de contato social proporcionado pelas diferentes 

modalidades de exercícios varia conforme o local: parques, academias, piscina e a forma 

de execução:em grupo ou sozinho. 

Quanto às modalidades focalizadas nesta pesquisa deve-se ressaltar que a 

hidroginástica é geralmente realizada em grupo, o que facilita a interação entre 

indivíduos; o mesmo não acontece no treinamento de força, musculação, pois geralmente 

cada pessoa tem sua rotina de exercícios, e geralmente a executa sozinho. No caso desta 

última o contato entre os praticantes fica limitado ao momento do intervalo entre séries 

ou exercícios. 
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CAPÍTULO 2 

PESQUISA DE CAMPO 

 

2.1  Procedimentos metodológicos e éticos 

 

 A Pesquisa foi realizada na cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, 

que possui 24.153 idosos (5,63% da população local) (IBGE, 2010). A instituição 

escolhida, SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC é credenciada no Conselho 

Regional de Educação Física da 8ª região (CREF-8: Seccional Rondônia), o que garante 

que todos os idosos são submetidos à prática de atividades físicas por profissionais 

licenciados pelo Conselho.  

A referida instituição foi selecionada por ser pioneira em oferecer diversas 

atividades para o segmento idoso, e por concentrar no mesmo local um grande número de 

praticantes das atividades que este estudo se propôs a analisar. Além disso, pesquisa 

anterior, realizada por Tatiane Gomes Teixeira (2010) neste mesmo local, aponta que esta 

Instituição apresentou o maior número de idosos freqüentadores de academias, o que 

facilita a obtenção dos dados e confere ao presente estudo maior representatividade. 

Foram convidados a participar da pesquisa indivíduos com idade igual ou superior a 

60 anos, com pelo menos um ano de prática regular de hidroginástica ou de exercícios de 

musculação. Para a coleta de dados foram aplicados dois instrumentos: uma entrevista 

(Apêndice 1), na qual foi utilizada gravação de áudio, e um questionário (Anexo 1).  

A entrevista era composta de duas seções, a primeira teve como objetivo a 

identificação sociodemográfica dos sujeitos (sexo, idade, estado conjugal, renda, 

profissão, escolaridade, número de doenças e de medicamentos e tempo de prática de 

exercícios físicos). A segunda seção foi pensada e organizada para adequar-se às 

seguintes temáticas: diferenças entre exercícios de musculação e hidroginástica, 

percepção de saúde e sua relação com a prática de exercícios, percepção de capacidade 

funcional e sua relação com a prática de exercícios.  

O questionário propiciou analisar a saúde e a capacidade física auto-percebidas. 

Trata-se do SF-36 (Medical Outcomes Survey - Short Form 36), um questionário 

traduzido e validado para a população brasileira em 1999 (CICONELI et. al.,, 1999).   
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Quando aplicado em sua totalidade o questionário acima mencionado contempla 

oito domínios relacionados à saúde: função física, limitações por problemas físicos, dor 

no corpo, saúde geral, vitalidade, função social, problemas emocionais, e saúde mental. 

Além disso, contém um item específico para registro da auto-avaliação de melhoras na 

saúde em comparação ao ano anterior. No presente estudo este item (item 2 – Anexo 1) 

foi adaptado para o contexto das atividades físicas, e os sujeitos tiveram de comparar sua 

saúde geral em relação ao momento em que não praticavam exercícios físicos.  

O modelo de questionário foi selecionado por ser largamente utilizado na literatura, 

principalmente no que se refere à auto-avaliação de saúde. Trata-se de um instrumento de 

fácil aplicação, além de se constituir num bom preditor de saúde e das correlações com a 

capacidade funcional (BENYAMINI, LEVENTHAL e LEVENTHAL, 1999). No 

presente estudo foram utilizadas apenas as questões 1, 2 e 3 do SF-36, as quais avaliam a 

saúde geral e a função física.  

A decisão de não utilizar o questionário em sua totalidade ocorreu após a realização 

do Projeto Piloto, no qual foram entrevistadas duas idosas. A aplicação de todos os itens 

do questionário tornou o procedimento muito extenso, cansativo para as participantes. 

Notamos perda de atenção nas ultimas perguntas, e entendemos que isto poderia gerar 

respostas incompletas. Desta forma, decidimos manter o foco nas perguntas direcionadas 

aos objetivos do estudo.  

 

2.2 Análise dos dados 

 

Os dados sociodemográficos foram utilizados para caracterização dos sujeitos, bem 

como para verificar a existência de diferenças prévias entre os grupos. Esta análise inicial 

dos dados se faz necessária porque estudos anteriores apontam que a avaliação de saúde e 

capacidade física sofre influência de algumas destas variáveis. A descrição das variáveis 

qualitativas (sexo, estado conjugal e profissão) foi feita pela frequencia de cada categoria. 

As freqüências apontaram para um dado percentual, o qual foi utilizado para a 

comparação dos grupos. 

Para descrição dos dados sociodemográficos de natureza quantitativa (idade, renda, 

tempo de escolaridade, tempo de prática de exercícios, número de doenças e de 



26 
 

medicamentos) foi utilizada a estatística descritiva, com valores de média aritmética e 

desvio-padrão. (BARROS e REIS, 2003, p.33) explicam:  

“A média aritmética é a soma das medidas divididas pelo número 

de casos, (...). Empregada quando se deseja obter uma medida de 

posição de maior estabilidade e ou quando houver necessidade de 

Cálculos posteriores.”  

 

 O desvio-padrão é uma medida de dispersão, e quanto maior o seu valor, maior é a 

variabilidade dos dados.  

Embora a média e desvio-padrão sejam valores que permitam visualizar aparentes 

diferenças numéricas entre grupos, eles não são suficientes para que o pesquisador possa 

afirmar que dois grupos distintos são iguais ou diferentes, do ponto de vista estatístico. 

Para isto existem testes estatísticos específicos. A definição de qual teste utilizar depende, 

dentre outros aspectos, se os dados tem distribuição normal ou não.  

No presente estudo a análise de normalidade dos dados sociodemográficos 

quantitativos foi feita por meio do teste de Shapiro Wilk e Skewness.  (LEECH et. al. 

apud LIU, NORCIO e TU, 2009). Como todos os dados apresentaram distribuição 

normal, a comparação dos grupos foi feita por meio do teste t de Student para amostras 

independentes. Este é utilizado quando se tem dois grupos distintos, avaliados em um 

único momento. 

Os dados resultantes da entrevista foram analisados qualitativamente, através de 

análise de conteúdo, procedimento este considerado clássico para analisar material textual 

(BAUER apud FLICK, 2009), e tem como objetivo a sistematização do mesmo. As 

categorias de análise foram definidas por meio do modelo misto (LAVILLE E DIONNE, 

1999), ou seja, foram determinadas previamente e no decorrer do processo, a fim de 

garantir a liberdade de reorganização das mesmas após a conclusão das entrevistas. Os 

dados coletados foram analisados comparativamente considerando as modalidades das 

práticas de atividades físicas.  

Os dados resultantes da aplicação do questionário (Anexo 1) foram analisados 

quantitativamente. Nas questões 1 e 2 a análise foi feita pela frequencia de respostas 

obtidas em cada uma das opções existentes. As freqüências resultaram um dado 

percentual, o qual foi utilizado para a comparação dos grupos.  
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A análise da questão 3, que avalia a função física, foi feita em três etapas, descritas 

abaixo. Importante esclarecer que esta questão era composta de 10 perguntas distintas, 

com respostas fechadas. Em cada pergunta o sujeito tinha três opções de resposta, de 

acordo com o grau de dificuldade que ele tinha em realizar tarefas no dia a dia levando 

em consideração o estado de sua saúde. Em cada resposta o individuo poderia acumular 

1, 2 ou 3 pontos, os quais eram somados para a obtenção de um escore final. Portanto o 

escore mínimo a ser obtido era 10 e o máximo 30.  

Etapa 1: O escore obtido por cada sujeito era inserido na fórmula abaixo, a qual 

gerava um resultado numérico de valor entre 0 e 100 pontos. Quanto mais alto o valor 

obtido, melhor a função física autopercebida. O procedimento de análise explicitado foi 

normatizado pelos criadores do SF-36 (WARE et al, 1993).  

 

 

Etapa 2:Identificação da média e desvio-padrão do escore geral do grupo. 

Etapa 3: Comparação das médias dos grupos AC e HD por meio do teste t de 

Student para amostras independentes. Este teste permite comparar a média dos valores de 

um grupo com a média dos valores de outro grupo (BARROS e REIS, 2003). Portanto o 

escore médio dos praticantes de hidroginástica foi comparado com a média do grupo de 

freqüentadores de atividades na academia, em particular a musculação. 

A presente pesquisa teve, portanto, abordagem quantitativa e qualitativa. Utilizando 

as palavras de Manso (2009, p.92) temos uma boa definição deste tipo de estudo:  

 

“Uchoa e Vidal (1994) destacam que as abordagens são 

complementares, sendo fases sequenciais de um mesmo processo, 

sendo que a primeira permite testar hipóteses e a segunda 

estudar um dado contexto sócio-cultural, identificando variáveis 

e formulando hipóteses.” 

A pesquisa Autoavaliação da saúde e capacidade funcional de idosos praticantes de 

diferentes modalidades de atividades físicas foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da PUC-SP sob o número 484/2011. Atendendo as recomendações deste, todos 

os idosos, sujeitos deste estudo foram informados sobre sua participação e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 2) que prevê  a utilização dos 

dados para finalidades acadêmico científicas.  

Escore individual = (Soma do valor total das respostas– 10 /20) x 100 
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2.3 Resultados e Discussão  

 

Foram entrevistados 19 idosos, todos participavam das modalidades das 

atividades físicas aqui estudadas no mínimo há um ano. Destes, 10 eram praticantes de 

hidroginástica (Grupo HD), 08 de exercícios de musculação em academias (Grupo AC) e 

um sujeito participava de ambas as modalidades (não considerado na tabulação de dados). 

Este foi incluído porque julgamos que seus depoimentos poderiam colaborar de forma 

ímpar para a discussão e entendimento do problema de estudo, já que tinha experiências 

com as duas modalidades.  

Quanto ao grupo de praticantes de musculação, preferimos utilizar a sigla (AC) 

em referencia à academia e não apenas à musculação pelo fato de que todos os 

entrevistados relataram praticar, não apenas a musculação mas outras atividades aeróbias, 

como esteira e bicicleta ergométrica, além de exercícios de alongamento. Desta forma, 

AC caracteriza melhor a natureza dos exercícios praticados por este grupo. Portanto, 

tanto o grupo HD quanto AC praticavam atividades de força, aeróbias e alongamentos, 

cada qual em um contexto diferente. O grupo HD fazia suas atividades na piscina e em 

grupo, enquanto as atividades do grupo AC eram feitas individualmente, na academia. 

Os dados coletados permitiram comparar as duas modalidades, hidroginástica e 

musculação, quanto à autoavaliação de saúde e capacidade funcional entre praticantes 

idosos. Desta forma, quanto mais semelhantes os grupos no que se refere às 

características sociodemográficas, mais significativos os resultados, pois as comparações 

se tornam mais substanciais. Na discussão dos dados foi mantido este foco, e as 

discussões sobre as variáveis sociodemográficas ocorreram quando encontramos 

diferenças entre os grupos. A verificação de diferenças entre os grupos foi feita através 

dos testes estatísticos apresentados na seção Procedimentos Metodológicos. Os resultados 

são apresentados em média e desvio-padrão, conforme constam nos parênteses a seguir, 

onde x é o valor da média e y do desvio-padrão encontrado: (x ± y). Os valores de p 

apresentados são o valor de significância do teste estatístico. Testes com p igual ou menor 

que 0,05 indicam que os grupos são estatisticamente diferentes. Difícil substituir, muito 

específico. 

Incluímos no relato deste estudo trechos de depoimentos dos entrevistados, a fim 

de facilitar e explicitar a apresentação dos dados. A identificação dos sujeitos foi feita 
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com a inclusão de explicativos, apresentados entre parênteses, abaixo da fala: nome, 

idade (em anos) e grupo de exercícios ao qual pertence (HD ou AC). Os nomes são 

fictícios para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa. 

 

2.3.1 Perfil sócio-demográfico  

 

No grupo HD dos dez entrevistados, nove eram mulheres (90%). No grupo AC 

três eram mulheres (37,5%) e cinco homens. O maior número de mulheres na 

hidroginástica e o de homens na academia é um dos fatores que pode afetar a comparação 

da percepção de saúde dos entrevistados. Isso porque os níveis de saúde percebida podem 

ser diferentes entre homens e mulheres, o que parece sofrer influências culturais, dado os 

distintos resultados encontrados. Enquanto entre idosos coreanos, por exemplo, as 

mulheres tendem a considerar sua saúde de forma mais favorável que os homens (LEE e 

SHINKAI, 2003), no Brasil o que se observa é o contrário. Os dados da Pesquisa 

Nacional de Amostras por Domicilio (PNAD) de 2003 indicam que dos 60 aos 79 anos as 

mulheres declaram estado de saúde pior que os homens, resultado que se inverte a partir 

dos 80 anos (IBGE, 2009).  

Quanto à idade, a média dos grupos foi bastante semelhante (69,2 ± 3,77 e 69,25 ± 

4,98 anos nos grupos HD e AC, respectivamente). Uma vez que a percepção de saúde 

apresenta um padrão de mudança entre os 60 e 85 anos de idade ou mais (LIANG et al, 

2005), a ausência de diferenças entre os grupos neste quesito é um aspecto positivo para a 

análise dos nossos dados.  

Os dados de estado conjugal, apresentados na Tabela 1, demonstram que o 

número de casados foi bastante semelhante entre os grupos. Destacamos o estado 

conjugal casados porque estudos anteriores indicam que os casados apresentam maiores 

niveis de atividades físicas em comparação aos não-casados (SALEHI et. al., 2010), o 

que costuma ser explicado pelo apoio social proporcionado pelo cônjuge para se 

exercitar. Considerando a prática de atividade física como fator predisponente a melhores 

percepções de saúde e capacidade funcional (MCAULEY et. al., 2000), variáveis 

principais do nosso estudo, é importante que este dado seja relatado. A proporção de 

casados em relação aos não casados foi similar em ambos os grupos (37,5% no grupo AC 

e 40% no grupo HD), indicando que esta variável não foi fator diferenciador dos grupos. 
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Tabela 1: Distribuição de freqüência de indivíduos segundo conformação conjugal. 

 HD AC 

Solteiros 1 1 

Casados 4 3 

Separados 1 3 

Viúvos 4 1 

HD: Grupo Hidroginástica; AC: Grupo Academia  

 

A renda é conhecidamente um dos fatores que afeta a percepção de saúde no 

Brasil (IBGE, 2009; RAMOS, 2007). Em estudo recente, realizado com idosos residentes 

no Estado de São Paulo, Borim, Barros e Neri (2012) observaram que a prevalência de 

autoavaliação de saúde como muito boa ou excelente está em conformidade com o 

aumento da renda. Quanto a esta variável, não foi observado um padrão entre os 

entrevistados, sendo encontradas grandes variações, conforme Tabela 2. Devido às 

variações interindividuais o desvio-padrão foi elevado em ambos os grupos. Como 

resultado, apesar da diversidade numérica, as médias de AC (R$ 4.320 ± 2.328,95) e HD 

(R$ 2.627,4 ± 2.026,40) não foram diferentes (p=0,13) do ponto de vista estatístico (teste 

t de Student). A menor renda relatada no grupo AC foi R$1.400 e no HD foi R$620. Este 

é um resultado que favorece as análises do presente estudo, pois despreza a renda como 

variável a ser atribuída aos dados de autoavaliação de saúde e capacidade funcional, 

descritas nos tópicos seguintes.  

 

Tabela 2: Distribuição de freqüência de indivíduos segundo renda. 

 HD (n=10) AC (n=8) 

1 a 3 salários mínimos 5 2 

4 a 6 salários mínimos 0 1 

7 a 10 salários mínimos 3 1 

11 ou mais salários mínimos 0 1 

Não informado 2 3 

HD: Grupo Hidroginástica; AC: Grupo Academia 

 
Além da renda, investigamos também a profissão desempenhada pelos sujeitos em 

razão do potencial contato social diário proporcionado pelo ambiente de trabalho. A 

justificativa é que baixos níveis de atividade social se associam com pior habilidade 
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funcional (MORITZ et. al., 1995) e saúde mental (PU et. al, 2012), ambas influenciadoras 

da saúde percebida. Entre os 10 idosos do grupo HD, três não eram aposentados, dois dos 

quais se mantinham no mercado de trabalho fora do ambiente doméstico, uma como 

docente de Ensino Superior e outro como servidor público. No grupo AC o único sujeito 

que não era aposentado trabalhava de forma autônoma, no setor de imóveis. Desta forma, 

consideramos que os grupos não foram diferentes quanto a tal variável. 

Como para a variável renda, a escolaridade também não apresentou um padrão, 

sendo encontrado em ambos os grupos tanto indivíduos que completaram apenas a 1ª 

série do Ensino Fundamental quanto sujeitos com Ensino Superior Completo. 

Transformando estes dados em tempo de estudo formal, os sujeitos do HD tiveram 9,6 ± 

5,6 e os do AC 9,4 ± 5,5 anos, não sendo encontradas diferenças entre os grupos.  Na 

Tabela 3 estes dados são apresentados de forma mais detalhada.  

 

Tabela 3: Distribuição de freqüência de indivíduos segundo escolaridade. 

 HD AC 

Ensino Superior Completo 4 3 

Ensino Médio Completo 2 1 

Ensino Médio Incompleto 0 1 

05 a 08 anos de estudo 1 1 

01 a 04 anos de estudo 3 2 

HD: Grupo Hidroginástica; AC: Grupo Academia 

 

Em se tratando da percepção de saúde e capacidade funcional, indivíduos com 

menor escolaridade apresentam pior autoavaliação de saúde, em comparação aos sujeitos 

mais escolarizados (RAMOS, 2007). Para Borim, Barros e Neri (2012, pg. 776) a relação 

entre escolaridade e percepção de saúde decorre da associação entre nível de 

escolaridade e o acesso a oportunidades sociais ao longo de toda a vida, entre elas o 

acesso à informação, aos serviços de saúde e a melhores condições de vida. 

No mesmo sentido, Salehi et. al. (2010) observaram que indivíduos com maior 

conhecimento e mais benefícios percebidos sobre a atividade física tinham mais chance 

de se engajarem em programas desta natureza. Desta forma, como no presente estudo os 

grupos apresentaram niveis de escolaridade similares, eventuais diferenças na 

autopercepção de saúde não podem ser atribuídas a tal quesito.  
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2.3.2 Tempo de prática de Atividade física  
 

O tempo de prática foi investigado porque hipotetizamos que sujeitos com maior 

tempo de prática poderiam ter mais benefícios do que aqueles que praticavam há pouco 

tempo.  

Um dos critérios de inclusão para a participação no estudo era ser praticante de 

hidroginástica ou de musculação, há pelo menos um ano. A média de prática do grupo 

HD foi de 3,89 ± 3,28 anos, tempo estatisticamente igual aos 5,19 ± 4,89 anos do grupo 

AC (p=0,53), demonstrado pelo teste t de Student para amostras independentes. Na 

Tabela 4 consta a freqüência de sujeitos conforme o tempo de prática de cada 

modalidade.  

 

Tabela 4 Distribuição de freqüência de indivíduos segundo tempo, em anos, de prática de 

hidroginástica ou de atividades físicas em academia. 

 HD AC 

1 a 2 anos 5 4 

3 a 5 anos 2 1 

6 a 9 anos 2 0 

10 a 15 anos 1 3 
 
HD: Grupo Hidroginástica; AC: Grupo Academia                   
 

 

2.3.3 Condições de saúde e doença  

 

As doenças crônicas são definidas como doenças que acompanham a pessoa por 

um longo período de tempo, podendo ter fases agudas, momentos de piora ou melhora 

sensível (IBGE, 2009, p. 84). Trata-se de um vasto número de patologias, que tende a 

aumentar conforme o indivíduo envelhece, afetando sua saúde e a capacidade funcional 

em maior ou menor grau, dependendo de sua gravidade. 

Os sujeitos foram questionados sobre as doenças existentes. O número máximo 

relatado foi de três, e apenas um indivíduo, dentre os 18 entrevistados que atendiam aos 

critérios de inclusão, não possuía doenças. Na Tabela 5 constam estes dados.  
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Tabela 5: Distribuição de freqüência de indivíduos segundo número de doenças relatadas. 

 HD AC 

Nenhuma Doença 0 1 

1 doença 3 5 

2 doenças 4 2 

3 doenças 3 0 

HD: Grupo Hidroginástica; AC: Grupo Academia 

 

O número médio de doenças foi estatisticamente superior (p=0,025) no grupo HD 

(2 ± 0,82), em comparação ao grupo AC (1,12±0,64). Considerando as evidências de que 

as mulheres idosas suportam maior carga de doença e de declínio funcional do que os 

homens (PARAHYBA, 2006), tal resultado é explicado na proporção de mulheres nos 

grupos. Enquanto no AC o percentual de mulheres foi de 37,5%, no HD foi de 90%. Ou 

seja, era esperado que no grupo onde o número de mulheres era superior ao de homens o 

número de doenças também fosse maior, o que de fato aconteceu. 

A doença relatada pelo maior número de sujeitos foi a Hipertensão arterial. Dos 

10 sujeitos do grupo HD, apenas dois não tinham essa patologia, e do AC apenas três, do 

total de 8. A osteoporose foi a segunda doença mais relatada (quatro do HD e um do AC). 

A terceira doença mais presente entre os entrevistados foi a Diabetes Mellitus (dois do 

grupo AC e um do grupo HD). Outras patologias referidas, por um número igual ou 

inferior a dois sujeitos foram: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), doença 

renal, Doença de Parkinson, Hipercolesterolemia, câncer, glaucoma e uma doença 

genética ortopédica. 

Uma das razões pela qual a prática de atividades físicas é recomendada na velhice 

é por sua capacidade de postergar o aparecimento ou minimizar sintomas e riscos 

impostos pelas doenças crônicas. No caso da hipertensão arterial, por exemplo, o 

treinamento aeróbio pode reduzir de forma significativa os valores pressóricos. Na 

metanálise de Cornelissen e Fagard (2005) foi observada diminuição média de 6,9 e 4,9 

mmHg da pressão arterial sistólica e diastólica de indivíduos hipertensos, 

respectivamente, como resultado to treinamento aeróbio. Importante ressaltar que a 

prescrição dos exercícios para indivíduos hipertensos deve ser criteriosa, pois 

intensidades inadequadas podem gerar riscos importantes ao sujeito. Forjaz et al (2006, 

p.111) afirma que nesta população o treinamento aeróbio é o de escolha para ajudar a 
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controlar a pressão arterial, devido a seus benefícios e pequenos riscos. Apesar disso, a 

autora explica que os exercícios de força tem benefícios osteomusculares importantes, 

razão pela qual devem ser praticados pelos hipertensos, mas com o devido cuidado. 

Já no caso dos pacientes com osteoporose, por exemplo, segunda doença mais 

presente entre os entrevistados deste estudo, o treinamento de força (musculação) é 

considerado essencial:  

 

“(...) os exercícios de força são os que realmente podem diminuir 

ou reverter alguma forma de perda de massa muscular 

(sarcopenia) e óssea (osteoporose), sendo, portanto, as atividades 

de preferência na manutenção da capacidade funcional e 

independência.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p. 23) 

 

Portanto a prescrição de atividades físicas para o sujeito com patologias necessita 

de esclarecimento sobre as vantagens, desvantagens e cuidados necessários ao escolher 

uma modalidade ou outra. Somente através do conhecimento o individuo pode obter ao 

mesmo tempo o máximo de benefícios o mínimo de riscos. Entre nossos entrevistados, 

porém, a relação benefício-risco das diferentes modalidades nem sempre pareceu estar 

clara. No depoimento a seguir é possível observar que existem dúvidas importantes neste 

sentido: 

 

“Eu não sei se eu atribuo isso à hidro, mas eu 

comecei a sentir dor debaixo do braço que eu fiz 

a dissecação (teve câncer)! Então eu não sei se 

é o material, mas quando começa a doer muito eu 

peço a professora pra eu ficar mais distante. E 

também uma professora me falou que quem tem 

osteopenia ou osteoporose a hidro não é 

aconselhado. É aconselhado ginástica. Foi isso 

que ela falou. Aí você enrijece os músculos, aí 

eu acho que protege mais o osso.” (Iraci, 69 

anos,HD) 
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Ao considerar que Iraci pratica hidroginástica há um ano, acreditamos que ela tem 

pouco esclarecimento sobre a modalidade que pratica. Talvez com maior conhecimento 

neste sentido ela teria melhores condições de escolher a atividade física com base na sua 

individualidade. As dúvidas apresentadas por Iraci indicam certa passividade da 

entrevistada em relação ao papel da atividade física sobre sua saúde. Discutimos de forma 

mais enfática esta questão no trecho específico da análise qualitativa as entrevistas.  

Assim como Iraci, que nos relatou sua doença, fato comum entre este segmento, 

outro dado levantado foi quanto ao uso de medicamentos. 

O qual variou entre nenhum e quatro; o grupo HD teve número médio de 

medicamentos (2,3 ± 0,67) significativamente superior ao AC (1,25 ± 0,89; p=0,029). 

Este resultado pode ser explicado pelo maior número de doenças observado no grupo 

HD. A distribuição frequencial deste dado está na Tabela 6: 

 

Tabela 6: Distribuição de freqüência de indivíduos segundo número de medicamentos. 

 HD AC 

Nenhum medicamento 0 1 

1 medicamentos 2 5 

2 medicamentos 4 1 

3 medicamentos 3 1 

4 medicamentos 1 0 

HD: Grupo Hidroginástica; AC: Grupo Academia 

 

 
2.3.4 Percepção de saúde  
 

A percepção de saúde foi avaliada por meio da pergunta: Em geral, você diria que 

sua saúde é: Excelente, Muito Boa, Boa, Ruim ou Muito Ruim. Os dados foram analisados 

pela comparação da distribuição numérica entre os grupos. Em estudos anteriores a análise 

da percepção de saúde se dá pela classificação das respostas em uma das três 

subcategorias: Excelente ou Muito Boa, Boa, Ruim ou Muito Ruim (BORIM, BARROS e 

NERI, 2012; BENYAMINI, LEVENTHAL, LEVENTHAL, 1999). Adotamos o mesmo 

critério em nossa análise.  

Nenhum dos entrevistados incluídos na análise classificou a saúde como Ruim ou 

Muito Ruim (Tabela 7), indicando satisfação dos idosos com sua saúde, assim como 
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encontrado por VITTA (2001). Interessante que o grupo HD teve melhor avaliação da 

saúde (critério muito boa ou excelente), e foi o grupo que teve número estatisticamente 

superior de doenças e de medicamentos, em comparação ao grupo AC. Resultado neste 

sentido foi encontrado por Alves e Rodrigues (2005). Comparando idosos sem doenças 

crônicas e idosos com duas ou três doenças crônicas, a chance de autopercepção de saúde 

como ruim foi menor no segundo grupo. Na opinião destes autores (ALVES E 

RODRIGUES, 2005, p.339) uma possível explicação para esse efeito é que os idosos com 

duas ou três doenças crônicas podem se considerar saudáveis quando as doenças estão 

controladas. 

 

Tabela 7: Distribuição de freqüência de indivíduos segundo saúde percebida 

 HD AC 

Excelente 1 (10%) 1 (12,5%) 

Muito Boa 5 (50%) 1 (12,5%) 

Boa 4 (40%) 6 (75%) 

Ruim ou Muito Ruim 0 0 

HD: Grupo Hidroginástica; AC: Grupo Academia 

 

Importantes fatores contribuintes para melhores avaliações de saúde entre idosos são 

a capacidade e sintomas físicos (CHENG, FUNG e CHAN, 2007) e a saúde mental 

(PINQUART, 2001). Em estudo realizado em 2010, sobre os significados da saúde, 

Fonseca et. al. concluíram que a definição de saúde para idosos vincula-se principalmente 

à autonomia e capacidade de ação sobre o ambiente. A análise qualitativa deste estudo 

corrobora este dado. A fala de dois dos nossos entrevistados, em resposta ao 

questionamento da classificação de saúde, ilustra esta realidade:  

“Eu acho que está boa porque eu posso andar pra 
cima e pra baixo, pra todo canto.” (Ana, 70 anos, 
AC)  
 
“Excelente! Porque olha, Graças a Deus, eu não 
sinto nada. Meu problema é só a pressão, mas é 
controlada. Eu tomo só dois comprimidos, um pela 
manhã e outro à noite. E aí minha pressão é 
controlada.” (Benta,78 anos, AC )  

 

Os depoimentos apresentados acima sugerem que a autonomia e independência são 

importantes fatores que determinam a avaliação de saúde das entrevistadas. A presença e o 
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controle de/das doenças crônicas é outro fator ponderado pelos sujeitos no momento de 

avaliar a própria saúde, e em nosso estudo algumas falas fazem notar esta realidade: 

 

“Eu acho que minha saúde está entre boa e muito 
boa. Mas tem que ser um né? Então é muito boa. 
Apesar do diabetes, eu mantenho minha taxa 
(glicêmica). No máximo o pico é 120 (glicemia), 
mas geralmente eu to na média.” (Carlos, 66 anos, 
AC) 
 
“Olha a minha saúde pra mim tá muito ótima. De 3 
em 3 meses eu faço um check-up, e está muito 
ótima. A única coisa que me perturba muito é 
gripe. Quando ela me pega me derruba.”(Diogo, 71 
anos, AC) 
 

Frente aos depoimentos anteriores é importante reafirmar que, mais do que ter 

doenças crônicas, o controle dos seus sintomas parece ser um fator mais importante para a 

avaliação da saúde (ALVES E RODRIGUES, 2005). Vitta (2001) que, além de idosos, 

avaliou também adultos, observou que, na presença de doenças, os idosos, em comparação 

aos adultos, avaliam mais positivamente sua saúde. 

Outro ponto interessante dos nossos dados está na diferença do número de homens e 

mulheres em cada grupo. Estudo anterior (PNAD, 2003) realizado com idosos brasileiros 

indica que as mulheres com idade entre 60 e 79 anos declaram estado de saúde pior que os 

homens. Este dado nos leva a imaginar que o grupo HD, que tinha 90% de mulheres, teria 

pior saúde percebida, em comparação ao grupo AC, que tinha apenas 37,5% de mulheres. 

Mas o resultado foi exatamente o contrário. O grupo que tinha mais mulheres (HD) foi o 

que apresentou maior prevalência de saúde percebida como muito boa/excelente.  

Trabalhos realizados com idosos demonstram divergências entre a avaliação de 

saúde objetiva e subjetiva. Isso ocorre porque neste segmento etário constata-se um 

mecanismo de natureza compensatório pelo qual os sujeitos, no momento de avaliar sua 

saúde minimizam os efeitos negativos do envelhecimento (LIANG et. al., 2005). Um dos 

fatores que contribuem para este ajuste (para cima) do nível de saúde é a comparação com 

outros sujeitos que apresentam piores condições de saúde (CHENG, FUNG e CHAN, 

2007). Partindo desta afirmativa, é possível ainda que as pessoas da hidroginástica tenham 

maior contato com outros idosos que estão em piores condições físicas, o que não acontece 

com os sujeitos do grupo AC, os quais tem contato com jovens e adultos em ótimas 

condições de saúde.  



38 
 

Como não avaliamos indicadores objetivos de saúde, podemos apenas afirmar que a 

avaliação de saúde geral foi melhor no grupo HD, composto quase em sua totalidade por 

mulheres, do que no AC. A avaliação de capacidade funcional percebida bem como das 

entrevistas, apresentadas nos tópicos a seguir, nos permitirá avançar melhor na discussão 

deste resultado.  

 

 

2.3.5 Modificações na saúde após a prática dos exercícios 

 

Dos 19 entrevistados, 17 reportaram melhora na sua saúde após a inclusão da 

hidroginástica ou da musculação em sua rotina. A Tabela 8 apresenta estes dados em 

maior detalhamento.  

 

Tabela 8: Distribuição de freqüência de indivíduos segundo saúde percebida em comparação ao 

momento pré-exercício  

 HD (n=10) AC (n=8) 

Muito Melhor 6 (60%) 5 (62,5%) 

Um Pouco Melhor 3 (30%) 2 (25%) 

Quase a Mesma 1 (10%) 1 (12,5%) 

Um pouco pior ou muito pior 0         0 

HD: Grupo Hidroginástica; AC: Grupo Academia 

 

Sendo a manutenção da saúde um dos principais benefícios buscados por idosos 

quando estes iniciam a prática de exercícios na cidade de Porto Velho (TEIXEIRA e 

CORTE, 2011), admitimos que o nosso resultado é essencial para o entendimento da 

aderência dos idosos às atividades físicas. Ao comparar os grupos HD e AC notamos que 

apenas um sujeito de cada grupo não observou importantes mudanças na saúde geral após 

o inicio da prática, e nenhum reportou piora das condições de saúde, em comparação ao 

momento antes de iniciar a prática de exercícios. Portanto, no quesito melhora da saúde 

como resultado da prática as duas modalidades demonstram resultados semelhantes.  

Este dado pode ser um indicativo de que a melhor percepção de saúde geral pelo 

grupo HD, em comparação ao AC (dado apresentado no tópico anterior), se deu em 

função de questões alheias ao exercício físico. Está bem estabelecido que a adoção de um 
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estilo de vida ativo, como a prática regular de atividades físicas, afeta positivamente a 

percepção de saúde entre idosos. Entretanto, outros fatores não pesquisados no presente 

estudo, como religião, consumo alimentar e etílico, por exemplo, também interferem 

nesta variável (BORIM, BARROS e NERI, 2012). Assim, em função da ausência de 

diferenças na comparação de saúde pré e pós-exercício, acreditamos que a maior saúde 

geral percebida no HD pode ser justificada por questões externas à atividade física. 

Um ponto importante a ser destacado é que ambas as modalidades se mostraram 

eficientes na melhora da saúde percebida. Apenas duas entrevistadas, uma de cada grupo, 

reportaram que a saúde está quase a mesma em relação ao momento pré-exercício. Para 

complementar a análise quantitativa dos dados, e tentar compreender melhor a avaliação 

de mudanças na saúde em função da prática de exercícios, lançamos mão da análise 

qualitativa das entrevistas.  

 

2.3.6 Modificações na saúde após a prática dos exercícios: análise 

qualitativa 

 

O objetivo central do nosso estudo era comparar a percepção de saúde e capacidade 

funcional de idosos praticantes de hidroginástica e musculação. Através da análise 

quantitativa observamos que o grupo HD apresentou melhor classificação de saúde. 

Como nosso foco está direcionado a influencia da prática de diferentes atividades físicas 

neste resultado, foi incluída uma questão na qual o sujeito avaliava melhoras na saúde 

após a inserção dos exercícios na rotina normal. Nesta questão as respostas dos grupos 

foram semelhantes, demonstrando que as duas modalidades tem efeitos positivos e 

semelhantes no que se refere à saúde percebida.  

A fim de compreender esta questão com profundidade, foi realizada também uma 

entrevista, na qual os sujeitos expressavam livremente suas opiniões sobre a temática. 

Neste sentido destacamos o depoimento de Elina (68 anos, 2 anos de prática de 

hidroginástica). Embora afirme que a hidroginástica é positiva para sua saúde e que 

percebeu melhora de dores desde que iniciou esta atividade, ela reporta que a saúde está 

quase à mesma em relação ao momento anterior do início desta prática. Quando 

questionada sobre os motivos para continuidade desta atividade, temos como resposta: 
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“Porque é bom pra minha saúde”  e à indagação sobre a experiência com a 

hidroginástica encontramos o seguinte depoimento:  

 

“Tem sido bom. Tenho melhorado. Tinha muitas 

dores aqui nesse ombro e, Graças a Deus, agora 

não tenho mais nada (no ombro). Mas eu ainda 

sinto muito dor na coluna”  

 

Este contexto indica que a existência de dores não é o fator principal na avaliação 

de saúde da entrevistada e reforça a subjetividade presente nesta variável subjetiva. É 

válido considerar que esta entrevistada classificou sua saúde geral como boa, e foi uma 

das três, dentre todos os sujeitos, que apresentou baixo escore de capacidade funcional 

percebida (55 pontos). É possível, portanto que embora a hidroginástica tenha diminuído 

seus niveis de dores físicas, sua capacidade de realizar tarefas cotidianas ainda esteja 

comprometida. Conforme afirmamos em parágrafos anteriores a capacidade funcional é, 

entre idosos, um dos principais influenciadores da avaliação de saúde. 

A situação da entrevistada do grupo AC que também avaliou a saúde pré e pós 

exercício como “quase a mesma”  era diferente. Sua avaliação de saúde geral foi 

excelente e seu escore próximo de 100 na percepção de capacidade funcional. Esta 

entrevistada atribui à ausência de melhoras na saúde o fato de já estar bem antes dos 

exercícios e continuar da mesma forma após a prática deles. Esta entrevistada não 

percebeu nenhum benefício ao longo dos 18 meses de prática, e a justificativa para a 

continuidade das atividades apontadas por ela foi: 

 

 “Porque eu gosto. Gosto e me sinto bem.”  

(Benta, 78 anos, AC, 18 meses de prática de 

exercícios em academia)  

 

A análise qualitativa da avaliação de melhoras na saúde é um ponto positivo do 

presente estudo, pois permite visualizar não apenas o dado numérico, bruto, mas 

compreender o contexto e a subjetividade da avaliação da saúde dos entrevistados. Nos 

casos apresentados anteriormente é nítido que, a realidade das duas entrevistadas parece 

bastante distinta, apesar de ser a classificação desta variável exatamente a mesma. 
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Enfocamos os benefícios da prática percebidos porque geralmente é através dos 

resultados alcançados que os praticantes idosos percebem e conhecem as potencialidades 

do exercício (TEIXEIRA, 2010), e por consequência julgamos que é a forma principal de 

identificar as diferenças entre as modalidades, a partir da visão do praticante. 

 De fato, durante a entrevista muitos benefícios foram relatados pelos praticantes de 

ambas as modalidades. Na Tabela 9 consta a distribuição dos benefícios percebidos pelos 

entrevistados, segundo grupos. 

 

Tabela 9: Distribuição de freqüência de indivíduos segundo benefícios percebidos 

BENEFÍCIOS POTENCIAIS HD (n=10) AC (n=8) Total (n=18) 

Bem-estar 6  4  10 
Prevenção/Redução de dores 7  2  9 

Melhora da capacidade de executar AVD’s  5  4  9 
Saúde 6  2  8 

Maior disposição 6  1  7 
Socialização 4  2  6 

Fortalecimento muscular 2  3  5 
Melhor Qualidade de vida 1  3   4 

Lazer, Entretenimento 2  2  4 
Perda/manutenção peso 2  1  3 

Melhora do sono 2 1 3 
Condicionamento Cardiovascular 2 0 2 

Saúde mental 2 0 2 
Redução do número de medicamentos 1 0 1 

Melhora da osteoporose 1 0 1 
Melhor auto-estima 1 0 1 

Melhora estado de humor (alegria) 1 0 1 
Controle da Pressão Arterial 1 0 1 

Manutenção da forma (estética) 0 1 1 
Reabilitação de lesões articulares 0 1 1 

HD: Grupo Hidroginástica; AC: Grupo Academia; # AVD’s: Atividades de Vida diária 

 

Observamos que os benefícios relatados pelos praticantes são diversos. Interessante 

que aspectos generalizados como bem-estar, saúde e qualidade de vida, por exemplo, são 

citados em ambos os grupos. Outro destaque é no que se refere aos benefícios apontados 

exclusivamente por cada um dos grupos. No HD foram relatados benefícios mentais e 

psicológicos não citados pelos sujeitos do AC. Podemos especular que esse resultado se 

torna mais evidente entre os praticantes do HD pelo contato social e maior descontração 

que são inerentes à modalidade. Talvez estas características favoreçam o alívio do 
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estresse e distração para os problemas do dia a dia, gerando ganhos psicológicos e 

mentais superiores em comparação ao ambiente da academia. O depoimento de uma das 

entrevistadas, quando instigada a falar sobre sua experiência com a hidroginástica, indica 

nesse sentido. 

 

“Ótimo. A hidroginástica, além de ser boa pra o 

corpo, é bom pra cabeça. A gente depois de velho 

vai ficando assim sem sair pra outras 

atividades, e se não fosse a hidroginástica... 

Você está vendo aqui: a gente tudo é amiga. 

Chega cedo e olha o monte de amiga que já vai 

chegando! E vai dividindo conversa. É a vida da 

gente aqui. O SESC é a vida da gente!”(Fátima, 

HD, 73 anos, 8 anos de prática) 

 

Interessante o fato de que os três benefícios mais citados pelos praticantes de ambos 

os grupos são aspectos importantes para a avaliação de saúde geral: sensação de bem-

estar, e sintomas físicos (dores) e capacidade funcional (CHENG, FUNG e CHAN, 2007)  

As falas dos entrevistados ilustram bem este aspecto, e denotam inclusive que estas 

são as principais buscas deste publico com a prática de exercícios físicos:  

 

“Ah, é porque eu não quero me levantar sentindo 

que dói aqui, dói acolá. Eu não gosto disso 

não.” (Ana, AC, 70 anos, sobre motivos para 

continuar praticando) 

 

“Muito boa, de muita validade para o meu 

desenvolvimento físico. Eu tenho 75 anos agora e 

me sinto muito bem quando eu faço; eu fico uma 

semana sem fazer sinto já cansaço, dor, uma 

coisa assim nas articulações. Eu fui fazer 

hidroginástica porque eu tive uma bursite. Aí eu 

sinto que se fico uma semana sem fazer ela 

parece que ela já quer voltar, daí eu já vou de 
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novo movimentar.” (Giulia, HD, 75 anos, sobre a 

experiência com a hidroginástica) 

 

“Ah eu adoro, eu gosto! Porque agente se sente 

bem, não é?! Fica mais esperta, mais disposta. 

Inclusive eu tinha uma dor aqui nesse quarto e 

às vezes, quando eu passava muito tempo sentada, 

quando eu ia mudar a perna de posição, não 

conseguia; e depois que eu comecei a fazer ó: 

sumiu!” (Helena, HD, 69 anos)  

 

“Faço há uns 3 ou 4 anos. Não é pra criar 

músculo e só pra manter a forma mesmo”(João, AC, 

74 anos) 

 

Como nosso foco principal foi buscar identificar possíveis diferenças entre as 

modalidades estudadas a partir da percepção exclusiva dos praticantes, um dos 

questionamentos da entrevista foi se acreditavam haver algum diferencial da atividade 

física por eles praticada em relação às outras. Na Tabela 10 consta a frequencia das 

respostas.  

 

Tabela 10: Distribuição de freqüência de indivíduos segundo diferenciais das modalidades 

TEM DIFERENÇA SIM NÃO NÃO SABE 

HD (n=10) 6 3 1 

AC (n=8) 4 2 2 

HD: Grupo Hidroginástica; AC: Grupo Academia 

 

É notável que a frequencia das respostas foi semelhante entre os grupos. O fato de 

que em ambos os grupos houve entrevistados que não sabiam afirmar se haviam ou não 

diferenças da modalidade praticada para as demais, merece destaque. Afinal, se 

lembrarmos que todos os entrevistados tinham, no mínimo, um ano de experiência com a 

modalidade era esperável que eles tivessem um mínimo de conhecimento sobre a 

atividade física que praticam rotineiramente. Este pode ser um indicativo de que alguns, 

se não todos, os entrevistados realizam suas atividades físicas de forma compulsória, não 
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consciente de seu significado e potencialidade. Tal realidade nos conduz à necessidade de 

olhar para a atividade física como processo educativo, e não mera repetição de 

movimentos. 

Okuma (2007) discute a necessidade de repensar os programas de atividades físicas 

para idosos, opinião da qual concordamos. A autora considera que, através de um 

processo educativo, a experiência de se exercitar poderia adquirir um significado positivo 

e pessoal para o sujeito. Como resultado, se exercitar deixaria de ser uma questão 

mecanizada, externa ao sujeito, passaria a fazer parte dele. A autora propõe inclusive que 

os programas sejam de Educação Física e não Atividade Física, porque  

“o conceito de educação física refere-se ao processo educativo 

que ensina às pessoas os conhecimentos sobre movimento 

humano e os procedimentos/habilidades para melhorá-lo e/ou 

mantê-lo, de forma a otimizar suas potencialidades e 

possibilidades motoras de qualquer ordem e natureza, 

adaptando-se e interagindo com o meio ambiente, para ter 

qualidade de vida.” (OKUMA, 2007, p. 106) 

Neste contexto vale a pena discutir a realidade de Tião, 78 anos, nosso entrevistado 

praticante tanto de Hidroginástica quanto de musculação e demais atividades da 

academia. Este sujeito relatou que pratica as atividades em questão há cerca de oito anos. 

Este período, entretanto, não foi suficiente para que ele compreendesse algumas 

importantes particularidades das modalidades, como a diferença entre os exercícios 

aeróbios e de força, por exemplo, notável quando afirma que faz a musculação mais por 

causa da caminhada: 

 

“Olha, eu faço mais a hidro do que a musculação. 

Porque a musculação eu faço mais por causa de 

caminhada (acha que musculação compreende o 

treino com pesos, esteira e bike). E aí eu faço 

essas coisas da perna (trabalho com pesos) 

porque eu estou com dificuldade. Não é que eu 

tropeço, mas já ando mais devagar. 
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Interessante notar na fala de Tião, o motivo apresentado para fazer o trabalho com 

pesos: fraqueza nas pernas. Apesar deste conhecimento, quando questionado 

diretamente sobre diferenças entre as duas modalidades: O Sr percebe alguma diferença 

da hidro pra musculação, ou acha que é a mesma coisa? A resposta foi:  

 

“Ah, eu não vou saber avaliar isso não. Eu acho 

que faço a academia como complementação. Devia 

ser o contrário, mas eu faço a academia como 

complementação da hidro. 

 

A resposta de Tião indica que ele tem duvidas sobre as modalidades que pratica. 

Uma questão que está bastante clara para o entrevistado, entretanto, é que as atividades 

físicas proporcionam bem-estar: 

 

“Eu sinto que se eu não fizer eu não me sinto 

bem, me sinto menos disposto. Eu sempre amanheço 

disposto, não tenho mau humor. Amanheço 

disposto, como bem de manha, entendeu!? Então 

quando eu não faço as atividades eu me sinto 

mais lerdo, mais pesado. Então pra mim é uma 

necessidade! Eu recomendo a todo mundo, mas aí 

faz quem quer não é?! 

 

No grupo HD apenas uma – a última citada abaixo - das nove diferenças creditadas 

pelos entrevistados não foi positiva: 

• É mais leve, pois tem menos impacto (3); 

• Trabalha o corpo como um todo (2); 

• Mais leve, não gera dores no dia seguinte (1); 

• Cada exercício tem uma finalidade específica (1); 

• Tem mais contato com outras pessoas (1); e 

• Tem menor queima calórica que os exercícios realizados na academia (1). 

 

O aspecto mais citado como diferencial da hidroginástica foi a intensidade da 

modalidade, mais leve, na visão dos entrevistados. De fato a atividade na água reduz o 
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impacto articular quando comparado as atividades realizadas fora dela. A intensidade da 

modalidade, entretanto, pode ser bastante elevada, até mais do que outras, pois ela 

trabalha tanto a aptidão cardiovascular quanto neuromuscular. Esse foi um aspecto 

avaliado positivamente por duas entrevistadas, ao afirmarem que trabalha o corpo como 

um todo. Em razão de o publico idoso ser maioria no local onde a pesquisa foi conduzida, 

acreditamos que a intensidade planejada para a aula seja de leve a moderada, visando a 

segurança dos praticantes. Certamente este resultado indica que a intensidade escolhida 

pelos professores deste local agrada boa parte dos alunos. A seguir constam as falas de 

alguns dos entrevistados que acreditam haver diferenças entre a hidroginástica e outras 

modalidades: 

 

 “Tem. Tem por ser mais leve. A caminhada, por 

exemplo, eu posso fazer caminhadas agora só na 

areia ou na grama por causa do impacto... Então 

o médico não deixou mais eu fazer a caminhada no 

piso duro. Então a hidroginástica tem o impacto 

mais leve por causa da água e eu me sinto muito 

bem. Com ela consigo fazer todos os 

movimentos.”(Giulia, 75 anos) 

 

“Talvez outras atividades físicas, por exemplo, 

o pessoal chama de academia, seria mais intensa, 

do ponto de vista de queima de caloria. Talvez a 

diferença maior pra mim parece ser essa. Porque 

outra atividade, correr, praticar esporte, fazer 

exercícios de academia teria uma queima  

calórica maior,  é impressão minha.”  (Luis, 67 

anos) 

 

“Tem! É porque na hidro a gente se movimenta 

toda. Movimenta as pernas, os braços, agente faz 

com o macarrão, agente até joga bola as vezes no 

dia de sábado.”(Maria, 72 anos) 
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“Eu acho que a hidro é melhor sabe! Porque cada 

exercício que agente faz serve pra uma coisa do 

nosso corpo, a nossa professora explica. Olha 

isso daí serve para os músculos, isso daí serve 

para o coração, isso ai serve pra endurecer o 

braço, e é assim entendeu.” (Iraci, 69 anos) 

 

“Tem, tem. Porque na água você não sente, não é. 

Na água você não sente. E o restante (das 

atividades físicas) no outro dia você não 

consegue nem andar.” (Nubia, 66 anos) 

 

Abaixo destacamos a opinião de uma entrevistada do HD que acredita não haver 

diferenciais da hidroginástica em comparação a outras modalidades: 

 

“Não, porque tem outras atividades também boas 

não é! Principalmente a caminhada, alongamento, 

a academia. Tem outras atividades que são muito 

boas também. Que ajuda também. É tudo meio 

parecida. Mas pelo que eu vejo falar, a hidro 

vem em primeiro lugar. Não sei se é verdade.” 

(Otília, 71 anos) 

 

É notável que nesta fala a entrevistada apresenta duas percepções diferentes, a 

primeira de que as atividades físicas são todas semelhantes, e a segunda de que a 

hidroginástica tem alguma superioridade, a qual ela não sabe descrever. Esta análise nos 

conduz à ideia de que os idosos entrevistados conheciam pouco as particularidades das 

modalidades praticadas. Entre os idosos freqüentadores das academias (grupo AC) o 

resultado foi semelhante; os benefícios diferenciais apontados pelos praticantes deste 

grupo foram: 

• A orientação e correção do professor em direção aos benefícios (2); 

• Exercícios direcionados ao objetivo de cada aluno (1); 

• Enfoca o trabalho muscular, enquanto a hidroginástica trabalha o corpo todo (1); 



48 
 

• O fato de não ser na piscina, porque já praticou hidroginástica e a água gerava 

dores articulares (1). 

Dentre os depoimentos apresentados considera-se relevante as observações a seguir 

por ênfases que revelam posicionamentos típicos nas avaliações: 

 

“Olha, tem! Tem porque são exercícios que você 
faz com uma finalidade. Os professores 
direcionam. Então você relata o que você quer, 
quer melhorar uma coisa, pergunta se pode... 
Então nesse aspecto aí é bem melhor. (Carlos, 66 
anos) 
 
“Tem porque você está em uma academia, você é 
observado pelo professor de Educação Física, 
você tem a noção do que está fazendo e para que 
está fazendo. De longe os professores estão 
vendo e o tempo todo estão te corrigindo com 
relação a postura, como pegar um peso, e como 
realizar um determinado exercício”(Pedro, 66 
anos) 
 

Interessante o fato de a orientação profissional ter aparecido como um dos 

diferenciais da academia. Isso reforça a característica individualizada da atividade como 

algo positivo, segundo a visão dos praticantes. Isto permite que os indivíduos realizem os 

exercícios conforme sua realidade, respeitando suas limitações. Realçamos este achado 

porque é comum observar, como no estudo de Teixeira (2010), também realizado em 

Porto Velho, que alguns idosos tem receio em praticar musculação, por pensarem que 

esta é uma modalidade muito intensa, apenas para jovens. Esta visão se fez notar na fala 

de uma das entrevistadas do grupo HD: 

 

“A hidroginástica é boa, mas a caminhada também 

é boa! A musculação eu não gosto muito não, 

porque pra muito é exercício!” (Queila, 62 anos)  

 

Apesar de termos observado ainda esta visão estereotipada da musculação, é 

importante ressaltar que este foi o único caso encontrado neste sentido, o que indica que 

na visão popular esta atividade já é bem aceita, e muitas vezes é atividade de preferência 

para o segmento idoso. Duas das entrevistadas do AC tiveram indicação médica para 

iniciar a prática de hidroginástica, mas acabaram optando pela academia. Uma delas 
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começou a prática da hidroginástica, mas relatou sentir muitas dores, razão pela qual 

preferiu mudar de atividade: 

 

“Faço esteira, bicicleta e aqui (pesos). Eu 

comecei naquela piscina lá. (Médico indicou a 

hidroginástica). Mas no tempo da água gelada aí 

eu desisti. Desisti porque eu sentia tanta dor 

na minha mão que eu nem agüentava aquele 

macarrão assim (segurando na mão). Eu botava 

debaixo dos braços porque a mão doía demais! Não 

sei porque. Aí meu menino me tirou de lá e me 

botou aqui!  E aqui eu to me dando bem. Eu não 

sinto nada!” (Raquel, 66 anos) 

 

Conforme demonstrado na Tabela 10, dois dos entrevistados julgam que a 

musculação não tem diferenças em relação a outros tipos de exercícios. Sua resposta 

frente ao questionamento direto foi: 

 

 “Olha não tem não. É questão de gostar ou não 

gostar. Para mim que sempre fiz atividade para 

as pernas, por exemplo, eu sempre fui praticante 

de futebol que mexe mais com as pernas né. Daí a 

musculação muda um pouco, porque é também para 

os membros superiores ne, essa parte é mais 

ativa...”(Saulo, 63 anos) 

 

“Olha eu acho que é tudo mais ou menos a mesma 

coisa.” (Benta, 78 anos) 

 
 

A partir da análise qualitativa dos dados foi possível compreender com maior 

clareza importantes questões da atividade física que estão envolvidas no julgamento da 

avaliação de saúde. Observamos que tanto a hidroginástica quanto a musculação geram 

benefícios fisiológicos que afetam positivamente a vida do praticante. Observamos 

também que os entrevistados conhecem pouco sobre as diferenças existentes entre as 
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modalidades de exercícios físicos, e mesmo o individuo que praticava ambas não soube 

descrever eventuais distinções entre elas. 

 

2.3.7 Percepção de capacidade funcional 

 

Por meio da estatística, encontraram-se diferenças significativas (p=0,009) entre a 

média de HD (74,50 pontos) e AC (93,13 pontos). Ou seja, a capacidade funcional 

percebida foi maior entre os praticantes de exercícios em academias. 

Uma questão relevante a ser discutida é o contraste entre os achados de saúde e 

capacidade funcional. O grupo HD, embora tenha apresentado maior classificação de 

saúde, apresentou piores pontuações de capacidade funcional. Este grupo foi também o 

que apresentou maior quantidade de doenças e de uso de medicamentos, além de número 

maior de mulheres. Uma possível explicação é que os idosos do HD, embora tenham 

piores condições de capacidade funcional, tem outras variáveis influenciadoras da 

percepção de saúde que se sobrepõem aquele, como satisfação com a vida e contato 

social. Neste sentido vale ressaltar que fatores como religião e consumo alimentar e 

etílico, por exemplo, também interferem nesta variável (BORIM, BARROS e NERI, 

2012). 

Portanto, é possível que outras questões externas à atividade física tenham sido 

responsáveis por melhores niveis de saúde percebida no grupo HD, apesar de sua menor 

capacidade funcional. Mas como nosso objetivo está focado nesta variável nos limitamos 

a tentar explicar as variações existentes entre as modalidades que podem ter gerado este 

resultado.  

As características das diferentes modalidades e a análise qualitativa das entrevistas 

fornecem uma hipótese para este resultado. A hidroginástica é uma atividade que 

favorece a socialização; e na percepção dos nossos entrevistados sua prática proporcionou 

benefícios psicológicos e mentais não relatados pelos praticantes de musculação: saúde 

mental, auto-estima e melhora do estado de humor. Nossa hipótese para este resultado é 

que o bem-estar psicológico gerado pela hidroginástica pode favorecer a percepção de 

melhores niveis de saúde. Sendo a saúde mental (PINQUART, 2001) e o suporte social 

dois aspectos que afetam a saúde percebida, acreditamos que as características da 
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hidroginástica podem ter favorecido uma superestimativa da saúde entre os sujeitos desse 

grupo.  

Além disso, o contato com outros idosos, possivelmente muitos em piores 

condições, pode ser também modulador de melhor percepção de saúde entre os idosos 

desse grupo em comparação aos praticantes de musculação em academia. 

 

 

2.4  Conclusões e repercussões práticas   

 

O objetivo do presente estudo foi verificar a existência de diferenças entre a 

percepção de saúde e a capacidade física de idosos praticantes de distintos tipos de 

atividades físicas. Para tanto comparamos estas variáveis entre idosos praticantes de 

hidroginástica e de atividades físicas em academia. O grupo Hidroginástica (HD) 

apresentou maior frequencia de classificação de saúde como excelente/muito boa, 

enquanto o grupo Academia (AC) demonstrou capacidade física/funcional percebida 

estatisticamente superior.  

Os grupos se mostraram bastante homogêneos quanto às variáveis 

sociodemográficas analisadas, que diferiram estatisticamente apenas no percentual de 

mulheres, numero de doenças e número de medicamentos. Todas estas foram superiores 

no grupo Hidroginástica. Este é um dado interessante, pois neste grupo a frequencia da 

classificação mais elevada de saúde geral foi maior. 

Quando avaliadas isoladamente, as duas modalidades se mostraram eficientes em 

relação à sua ação sobre a saúde dos entrevistados. Não houve superioridade de nenhum 

dos grupos na frequencia de respostas muito melhor/um pouco melhor, em relação à 

comparação da saúde pré e pós inclusão das modalidades na rotina dos entrevistados.  

A partir da análise qualitativa das entrevistas concluímos que as características da 

hidroginástica podem ter gerado uma super estimativa da saúde geral de seus praticantes. 

Possivelmente o contato social proporcionado por esta atividade favoreça a maior 

sensação de bem-estar psicológico e social, e permita comparações com pessoas da 

mesma idade e em piores condições de saúde, fazendo com que avaliação de saúde seja 

melhor em comparação ao grupo Academias, que teve maior capacidade funcional 

percebida.   
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Sendo assim, acreditamos que o nível de independência detido pelos idosos do 

grupo HD – todos os idosos entrevistados eram fisicamente independentes - foram 

suficientes para que questões outras se tornassem mais importantes no julgamento da 

saúde geral. Isso porque, mesmo com pior capacidade funcional percebida, os idosos 

deste grupo avaliaram melhor sua saúde do que os indivíduos do AC. 

 Temos importantes considerações sobre as justificativas que inicialmente 

apresentamos para o trabalho, quais sejam: (1) Conhecer a necessidade de incluir à rotina 

de exercícios um programa educacional referente a atividade física e seu papel sobre a 

saúde e independência dos idosos;  (2) orientar a adequação dos programas de atividades 

físicas estudadas às necessidades do idoso, incluindo mais atividades voltadas à 

socialização ou à melhora da aptidão física, por exemplo, de acordo com os resultados 

apontados.  

Nossos resultados indicam pouco conhecimento dos entrevistados sobre os 

diferenciais das atividades físicas praticadas, o que nos leva a hipotetizar que a) eles tem 

recebido poucos esclarecimentos por parte dos professores sobre suas 

particularidades/benefícios; ou b) eles tem praticado os exercícios de forma passiva, 

compulsória, sem preocupação com as limitações e potencialidades de sua prática. Desta 

forma entendemos que a inclusão de estratégias neste sentido, por parte dos professores, 

seria algo positivo, pois favorece que o idoso se perceba como parte do processo saúde-

doença e não mero repetidor, passivo do processo. 

Especificamente sobre as modalidades estudadas, nosso resultado indica que os 

idosos do AC tiveram maior escore de capacidade funcional, mas pior autoavaliação de 

saúde, em comparação ao grupo HD. Julgamos que, em vistas a otimizar ao máximo o 

estado geral de saúde, poderia ser interessante complementar as atividades físicas em 

questão com mais atividades de socialização, no caso da musculação. E no caso da 

hidroginástica o interessante seria focar na melhora dos pontos mais fragilizados da 

capacidade funcional.  

Compreendemos que a avaliação de saúde depende de questões amplas e de 

natureza multifatorial, e não apenas das particularidades da Atividade Física. Entretanto, 

explicar se nosso resultado se deve a questões internas ou externas à atividade física fica 

apenas no campo especulativo. 

No presente estudo algumas variáveis não incluídas na coleta de dados que 

poderiam ter identificado diferenças entre os grupos, foram recentemente apontadas por 
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Borim, Barros e Neri (2012) como influenciadoras da saúde percebida de idosos 

brasileiros: Nível de Atividade Física; Índice de Massa Corporal (IMC); Religião. Nesta 

perspectiva, abrimos espaço para estudos subseqüentes que envolvam estes aspectos, 

subsidiando novas pesquisas que contemplem o caráter interdisciplinar da Gerontologia. 

Portanto, para futuros estudos indicamos que todas estas questões sejam 

observadas. Sugerimos também o acompanhamento longitudinal de diferentes 

modalidades de atividade física no segmento etário estudado, o que permitirá 

compreensão mais ampla sobre os efeitos de diferentes tipos de exercício sobre a saúde e 

capacidade funcional percebidas por idosos. 
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APENDICE 1 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRIGIDO AOS PARTICIPANTES DA PESQUI SA  
 
 
I - IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome:_________________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento: _____/_____/19____               Sexo: (  ) M    (  ) F 
 
Renda Atual___________________________   
 
Profissão:_____________________________ 
 
Estado civil/conjugal:____________  
 
Escolaridade: ____________________________________________________________ 
 
Doenças: ________________________________________________________________ 
 
Usa medicamentos:________________________________________________________ 
 
Há quanto tempo pratica atividades físicas? ____________________________________ 
 
Quais? __________________________________________________________________ 
 

II – DEPOIMENTOS 

 

1) Como tem sido sua experiência com esta atividade física? 

 

2)  Por que você decidiu praticar ____________________ e não outra atividade física?  

 

3) Você acha que esta atividade tem algum diferencial em relação às outras? 

 

4) Por que você continua praticando esta atividade física? 
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ANEXO 1 

MODELO DE AUTO-AVALIAÇÃO DE SAUDE E CAPACIDADE FUNCIONAL 

(Adaptado de CICONELLI, 1999) 

 
1- Em geral você diria que sua saúde é: 
 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 
1 2 3 4 5 

 
2- Comparada há (tempo desde que iniciou a atividade física), como você classifica sua 
saúde agora:  
 

Muito Melhor Um Pouco 
Melhor 

Quase a mesma Um pouco pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 
 
3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 
dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades?  
 
Atividades Sim, dificulta 

muito 
Sim, 

dificulta um 
pouco 

Não, não me 
dificulta de modo 

algum 
Atividades Rigorosas, que exigem 
muito esforço, como correr, levantar 
objetos pesados 

1 2 3 

Atividades moderadas, como mover 
uma mesa, passar aspirador de pó, 
jogar bola, varrer a casa 

1 2 3 

Levantar ou carregar mantimentos  1 2 3 
Subir vários lances de escada 1 2 3 
Subir um lance de escada 1 2 3 
Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 
Andar mais de 1 quilometro 1 2 3 
Andar vários quarteirões 1 2 3 
Andar um quarteirão 1 2 3 
Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 
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APENDICE 2  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que fui devidamente informado (a) sobre a pesquisa intitulada: “Auto-percepção de 

Saúde e Capacidade Funcional entre idosos praticantes de diferentes atividades físicas 

da cidade de Porto Velho- RO” acerca de TODOS OS ASPECTOS: objetivos, riscos a 

minha integridade física, voluntariedade da participação e liberdade de retirada do meu 

consentimento a qualquer fase da pesquisa. 

Para tanto concedo meu consentimento para participar da pesquisa e autorizo o 

pesquisador: (1) a utilizar as respostas por mim concedidas como parte dos dados para 

conclusão da pesquisa e (2) a utilizar as imagens provenientes das filmagens em que apareço 

para obtenção dos dados e para apresentação pública do trabalho final de conclusão do curso 

de Mestrado em Gerontologia da PUC-SP. 

 

Porto Velho, ___________ de _________________________ de 2012. 

 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

 

 

Pesquisador: André de Castro Batista 

 

 
 
 
 
Testemunha 1: ___________________________ RG: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
Testemunha 2: __________________________ RG: ____________________________ 
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