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RESUMO 

 

Introdução: O envelhecimento populacional é marcado por diminuição das 

capacidades físicas. Práticas de atividades físicas têm sido recomendadas para esta  

população como um dos  fatores que pode  proporcionar benefícios diversos. 

Objetivo: Comparar o medo de cair, mobilidade funcional, habilidade de levantar e 

sentar, estilo e qualidade de vida em indivíduos idosos pertencentes a uma Unidade 

Básica de Saúde que participam de um grupo de caminhada com os que não 

participam. Método: Estudo transversal observacional no qual participaram 51 

indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos de ambos os sexos, usuários de 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Dentre os 51 idosos, 25 participavam 

regularmente do grupo de caminhada da UBS. Os 26 idosos que não participavam 

do grupo de caminhada foram selecionados aleatoriamente de uma lista gerada a 

partir dos indivíduos cadastrados na UBS. Os participantes foram submetidos a uma 

avaliação que constou de coleta de dados demográficos e dados referentes  à 

mobilidade funcional avaliado pelo teste timed up and go (TUG), habilidade de 

levantar e sentar  (teste levanta e senta), medo de cair (Escala Internacional de 

Eficácia de Quedas – FES-I), Estilo de vida (Questionário de Estilo de Vida 

fantástico) e Qualidade de vida (SF-36). A análise dos dados foi feita em pacote 

estatístico SPSS v.22. Os dados foram apresentados como médias ± desvios-

padrão. As comparações entre os grupos foram feitas através do teste t não pareado 

ou Mann-Whitney e teste exato de Fisher.  Em todos os casos, o nível descritivo α 

estabelecido foi de 5%. Resultados: As características dos participantes em relação 

à média de idade, distribuição de gênero e índice de massa corporal foram 

semelhantes entre os grupos. O grupo caminhada apresentou: N=25; 19 mulheres e 

6 homens, índice de massa corporal (IMC) de 30,39±3,87 kg/m2  e média de idade 

de 69,44±7,27 anos. Já no grupo sedentário (N=26), tinha 14 mulheres e 12 

homens, IMC de 26,68 ± 3,80 kg/m2 e a média de idade de 70,85 ± 6,83 anos. Ao 

comparar os resultados do teste TUG, observou-se diferença significante entre os 

grupos (p=0,001), o grupo caminhada realizou o teste em 9,45±2,68 segundos e o 

grupo sedentário em 14,97±6,55 segundos. O mesmo aconteceu para o teste de 

levantar e sentar. O grupo caminhada realizou o teste em 11,16±5,3 segundos e o 

grupo sedentário em 15, 26±9,26 segundos (p=0,06). O medo de cair também foi 

diferente entre os grupos (p=0,01). O grupo caminhada apresentou escore de 



 

 

23,16±5,33 pontos e o grupo sedentário de 29,04±10,22 pontos. O estilo de vida 

também foi superior no grupo caminhada. Este grupo obteve pontuação de 

79,84±5,52 pontos e o grupo sedentário de 67,19±10,35 pontos (p=0,0001). Em 

relação à qualidade de vida, os domínios capacidade funcional, limitações por 

aspecto físico e limitações por aspectos emocionais foram estatisticamente 

diferentes entre os grupos, sendo maiores no grupo caminhada. Já no domínio dor, 

o grupo caminhada apresentou pior resultado (p=0,05) em relação ao grupo 

sedentário. Conclusão: Indivíduos que participam do grupo de caminhada possuem 

melhor resultados em relação à mobilidade funcional, habilidade de levantar e 

sentar, menor medo de cair, melhor estilo de vida e qualidade de vida do que 

indivíduos idosos que não participam de programa de caminhada. 

Palavras-chave: idoso, envelhecimento, mobilidade funcional, capacidade física, 

medo de cair, estilo de vida, qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Population aging is marked by decreased physical capacities. Physical 

activity practices have been recommended for this population as one of the factors 

that can provide diverse benefits. Objective: To compare the fear of falling, 

functional mobility, ability to raise and sit, style and quality of life in elderly individuals 

belonging to a Basic Health Unit who participate in a walking group with those who 

do not participate. Method: A cross-sectional observational study in which 51 

individuals aged 60 years and older of both sexes, users of a Basic Health Unit 

(BHU) participated. Among the 51 elderly, 25 regularly attended the UBS walking 

group. The 26 elderly individuals who did not participate in the walking group were 

randomly selected from a list generated from the individuals enrolled in the UBS. The 

participants were submitted to an evaluation that included the collection of 

demographic data and data on functional mobility evaluated by the TUG test, ability 

to get up and sit (test stands and sit), fear of falling (International Efficacy of Falls - 

FES-I), Lifestyle (Fantastic Lifestyle Questionnaire) and Quality of Life (SF-36). Data 

analysis was done in SPSS v.22. Data were presented as means ± standard 

deviations. Comparisons between groups were made using the unpaired t test or 

Mann-Whitney and Fisher's exact test. In all cases, the descriptive level α was 5%.  

Results: Participants' characteristics in relation to mean age, gender distribution and 

body mass index were similar between groups. The walking group presented: N = 25; 

19 women and 6 men, body mass index (BMI) of 30.39 ± 3.87 kg / m2 and mean age 

of 69.44 ± 7.27 years. In the sedentary group (N = 26), there were 14 women and 12 

men, BMI 26.68 ± 3.80 kg / m2 and mean age 70.85 ± 6.83 years. When comparing 

the results of the TUG test, a significant difference was observed between the groups 

(p = 0.001), the walking group performed the test at 9.45 ± 2.68 seconds and the 

sedentary group at 14.97 ± 6.55 seconds . The same thing happened for the sit-up 

test. The walking group performed the test in 11.16 ± 5.3 seconds and the sedentary 

group in 15, 26 ± 9.26 seconds (p = 0.06). The fear of falling was also different 

between groups (p = 0.01). The walking group presented a score of 23.16 ± 5.33 

points and the sedentary group of 29.04 ± 10.22 points. Lifestyle was also superior in 

group walking. This group scored 79.84 ± 5.52 points and the sedentary group had 

67.19 ± 10.35 points (p = 0.0001). Regarding quality of life, the domains functional 



 

 

capacity, physical appearance limitations and limitations due to emotional aspects 

were statistically different between the groups, being greater in the walking group. In 

the pain domain, the walking group had a worse outcome (p = 0.05) than the 

sedentary group. Conclusion: Individuals participating in the walking group have 

better results in relation to functional mobility, ability to get up and sit, less fear of 

falling, better lifestyle and quality of life than elderly individuals who do not participate 

in the walking program. 

Key words: elderly, aging, functional mobility, physical ability, fear of falling, lifestyle, 

quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Envelhecimento Populacional 

 

 

O processo de envelhecimento populacional vem ocorrendo tanto em países 

desenvolvidos como subdesenvolvidos, embora em ritmos e momentos diferentes. 

Esta transição demográfica pode ser entendida como a mudança do padrão das 

taxas de mortalidade e natalidade de uma determinada população (UNITED 

NATIONS, 2013). A queda de ambas pode evidenciar mudança do comportamento 

das causas de mortalidade, visto que as doenças crônico-degenerativas ganham 

importância em detrimento às doenças infecciosas e parasitárias. Este último 

fenômeno é conhecido como transição epidemiológica (UNITED NATIONS, 2013). 

As diferenças observadas tanto nas taxas de mortalidade e natalidade quanto nos 

padrões das causas de morte, variam em função do nível de desenvolvimento 

econômico dos países (UNITED NATIONS, 2013). 

Com a queda da mortalidade da população houve um aumento do número de 

pessoas com idade superior a 80 anos. De acordo com as estimativas das Nações 

Unidas, esse segmento em 2011 representava 1,6% da população mundial. As 

projeções indicam que este número será de 4,3% em 2040. Isto representará 20% 

da população idosa (60 anos ou mais) (UNITED NATIONS, 2013). 

A expectativa de vida está crescendo, o que vem superando as previsões de 

especialistas de diversas áreas. Estes afirmam que a tendência é de um contínuo 

aumento deste padrão (CAMARANO e KANSO, 2011). Diante desse panorama 

mundial, uma das questões levantadas refere-se ao limite da expansão da vida.  

Segundo Kannisto et al. (1994) é questionável o limite biológico para o aumento da 

longevidade humana. Outros autores argumentam que mediante o desenvolvimento 

de novas tecnologias para o tratamento de doenças crônicas e incapacidades, ainda 

há espaço para estender mais o número de anos vividos (VAUPEL, 2010). Embora 

ainda sejam possíveis progressos tecnológicos que contribuam para a melhoria das 

condições de vida, e assim, de contínuo adiamento da morte ou prolongamento da 

vida mesmo com incapacidades, a estrutura e o funcionamento dos sistemas de 

saúde não acompanham essas mudanças (VAUPEL, 2010). 
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As projeções demográficas e epidemiológicas apontam para a necessidade 

da melhoria e aumento da cobertura da assistência médica, bem como para uma 

melhor prevenção e controle das doenças (FERRUCI e GURALNIK, 2002). Com 

uma população mais envelhecida e acometida, sobretudo por doenças crônicas, é 

fundamental delinear políticas públicas mais eficientes e adequadas para responder 

às novas demandas desse “novo” segmento (WONG e CARVALHO, 2006). 

 

 

1.1.1 Panorama Internacional 

 

Projeta-se que entre 2011 e 2020, a taxa média de crescimento será de 1% 

ao ano e entre 2040 e 2050, 0,5% ao ano. Se observarmos a mesma taxa por idade, 

o segmento da parcela dos idosos é o que mais cresce. Além disso, entre os idosos, 

a taxa de crescimento é diferenciada. Os muito idosos definidos como indivíduos 

com 80 anos ou mais de idade, apresentarão uma taxa de crescimento mais 

elevada. Projeções das Nações Unidas apontam para um valor de 3,2% ao ano 

entre 2040 e 2050, o que é 2,5 vezes maior do que o observado para o grupo de 60 

a 79 anos no mesmo período (UNITED NATIONS, 2013). 

Nos países em desenvolvimento, o momento de queda das taxas coincidiu 

com os processos de industrialização e urbanização. Nesses países a transição 

aconteceu ou está acontecendo de forma mais rápida, considerando os avanços 

tecnológicos e descobertas que os países desenvolvidos já haviam experimentado e 

os beneficiaram com a  importação de tecnologia. Segundo Saywer et al. (1991) a 

queda nas taxas pode ser atribuída a quatro fatores: socioeconômico; sanitário; 

políticos  e progressos técnicos da medicina. 
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1.1.2 Panorama Brasileiro 

 

 

Países como o Brasil também estão vivenciando esse processo de forma 

acelerada. Conforme o Censo de 2015 do Instituto Brasileiro de Geografia do Brasil 

(IBGE), a tendência de envelhecimento da população brasileira cristalizou-se mais 

uma vez na nova pesquisa. Os idosos com mais de 60 anos, somam 23,5 milhões 

de brasileiros. Na comparação entre 2009 (última pesquisa divulgada) e 2011, o 

grupo da terceira idade aumentou 7,6%, ou seja, mais 1,8 milhões de pessoas 

(IBGE, 2015). 

No Brasil, São Paulo é o estado com o maior número de idosos: 5,4 milhões. 

Em seguida, vem o estado de Minas Gerais, com 2,6 milhões, e Rio de Janeiro, com 

2,4 milhões. Segundo projeções estatísticas da Organização Mundial de Saúde, no 

período de 1950 a 2025, a população no país deverá ter crescido 15 vezes mais. 

Assim, o Brasil ocupará o sexto lugar quanto ao contingente de idosos no mundo, 

alcançando em 2025, cerca de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de 

idade (TORRES et al., 2013). 

 

 

1.2 Consequências do Envelhecimento 

 

 

1.2.1 Alterações no Envelhecimento 

 

 

Para Dantas (2002), o envelhecimento é um processo complexo, envolvendo 

inúmeras variáveis como fatores genéticos, estilo de vida, doenças crônicas, fatores 

socioeconômicos, entre outros. Portanto, embora seja um processo natural que 

caracteriza mudanças na vida do homem, potencializa alterações biopsicossociais 

(TORRES et al., 2013). 

Em relação às questões biológicas, alterações metabólicas, cardiovasculares, 

respiratórias e nervosas, dentre outras, acontecem na vida dos idosos. 

Especialmente, as que compreendem os sistemas do aparelho locomotor merecem 

destaque. As alterações locomotoras que estão relacionadas às alterações do 
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sistema musculoesquelético e dos sistemas sensoriais podem trazer prejuízos 

funcionais nas atividades do dia a dia, devido à dificuldade de locomoção e controle 

postural, comprometendo a vida dos idosos e potencializando o risco de quedas 

(ALFIERI e MOARES, 2008). 

 

 

1.2.2 Controle Postural 

 

 

Os aspectos relacionados ao controle postural têm íntima relação com as 

quedas, o que pode culminar numa grande consequência no processo do 

envelhecimento (ALFIERI e MOARES, 2008). 

A função do controle postural é garantir que a despeito das forças que agem 

sobre o corpo, este se manterá equilibrado (ALFIERI e MORAES, 2008). 

Para o equilíbrio corporal adequado é necessária à complexa integração entre 

os sistemas sensoriais e motor, permitindo a manutenção de uma postura estável 

(equilíbrio estático) ou em movimento (equilíbrio dinâmico), de maneira harmônica e 

precisa. O comprometimento postural do indivíduo pode ocorrer devido à alteração 

proprioceptiva (percepção da postura e da movimentação do corpo), vestibular 

(posição e movimento da cabeça), ou visual (relações espaciais), causando proble-

mas de equilíbrio e interferindo em sua qualidade de vida. Essa deterioração do 

equilíbrio, tanto como um processo natural associado ao envelhecimento, quanto 

como resultado de alguma doença degenerativa, encontra-se mais frequentemente 

na população idosa do que em jovens (ODA e GANANÇA, 2015). 

O controle postural merece uma atenção especial quando relacionado ao 

envelhecimento, porque depende de maior atenção na realização de outras tarefas, 

o que interfere no controle postural do idoso. O sistema musculoesquelético 

desempenha um papel fundamental no controle postural e justamente no 

envelhecimento há perdas importantes resultando na redução da força muscular. Em 

decorrência do envelhecimento, a função musculoesquelética pode estar 

comprometida devido à perda de fibras musculares, unidades motoras, força e 

massa muscular, alteração na reparação muscular e também altera a capacidade da 

função muscular com a perda no decorrer do tempo causando déficit funcional, 

coordenação e equilíbrio (ALEXANDER, 1994). 
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Outro fator importante e que decorre do envelhecimento é a diminuição 

sensorial quanto às respostas autonômicas e fluxo sanguíneo relacionado às 

estruturas nervosas, causando aumento da sensibilidade vibratória nas mãos e pés 

dos idosos. A perda destes receptores causa neuropatias e dificuldade precisa dos 

movimentos articulares (ALFIERI e MORAES, 2008). 

O sistema visual também é importante na influência do controle postural e 

também é afetado pelo envelhecimento. Alterações como diminuição da acuidade 

visual e perda do campo visual contribuem para a diminuição deste sistema na 

manutenção do controle postural, gerando nestes indivíduos o medo da queda 

(ALFIERI e  MORAES, 2008; SOARES et al., 2011). 

O sistema vestibular permite que tenhamos postura e equilíbrio adequados ao 

realizarmos movimentos e atividades do dia-a-dia. Quando ocorre uma alteração 

vestibular, logo aparecem sintomas de desequilíbrio, o que afeta a qualidade de vida 

(COGO et al., 2016). Com o passar dos anos ocorre  redução do número de células 

nos receptores periféricos, bem como a assimetria vestibular, o que contribui para a 

diminuição da orientação espacial, prejudicando o controle postural (COGO et al., 

2016). Desta forma essa limitação do envelhecimento pode resultar no evento 

queda, relacionado com a diminuição do controle postural (COGO et al., 2016). 

 

 

1.2.3 Queda  

 

 

A queda é definida como um evento não intencional,  resultado da mudança 

da posição do indivíduo para um nível mais baixo em relação à posição inicial 

(MAZO, 2003). 

A queda é um dos riscos mais comuns  para agravo da saúde dos indivíduos 

idosos e traz  grande preocupação pública. É um evento frequente e limitante, sendo 

considerado um marcador de fragilidade, morte e declínio na saúde (PERRACINI; 

RAMOS, 2002). 
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Segundo Silva, Duarte e Arantes (2011), vários são os fatores de risco e 

causas que ligados à predisposição à queda. Os fatores extrínsecos estão 

relacionados e dependem de circunstâncias ambientais e sociais, o que se torna um 

grande desafio para a pessoa idosa. Os fatores intrínsecos são decorrentes do 

processo de envelhecimento, das doenças e até mesmo dos efeitos causados pelos 

fármacos, além de aspectos como déficit cognitivo, equilíbrio postural, fraqueza 

muscular, inatividade (OLIVEIRA et al., 2014; MAZO, 2003). 

O sedentarismo pode contribuir  para este cenário por estar  muitas vezes 

associado ao envelhecimento. O sedentarismo leva à diminuição da capacidade 

física, sendo um fator que pode levar ao aumento do risco de queda (LAESSOE et 

al. ,2007). 

Em relação aos indivíduos com história de quedas, diversos aspectos devem 

ser observados: problemas médicos decorrentes de quedas com lesões, tais como 

fraturas, contusões, feridas; número de quedas relacionadas ao lugar, à atividade 

que estava realizando, tipo de calçado; fatores de riscos intrínsecos e extrínsecos, 

problemas relacionados à mobilidade; nível de capacidade mental; atividade social; 

integridade sensorial; cardiovascular e avaliação de onde este indivíduo está 

inserido; consequências como: depressão, medo de cair (BATTISTELLA e ALFIERI, 

2011). 

O medo de cair que é decorrente da ansiedade ao caminhar ou realizar 

atividades pode conduzir menor confiança para a realização das atividades 

cotidianas, o que pode levar à diminuição da mobilidade, dentre outros fatores 

(TORRES et al., 2013). Ainda, este medo varia entre 20% a 80% dos idosos não 

institucionalizados (ZIILSTRA et al., 2007). 

Este tema se torna muito importante, já que as quedas são a principal causa 

de lesões não fatais e morte entre os idosos, além de trazerem consequências 

diversas tanto para o indivíduo quanto para a sociedade (ALFIERI e MORAES, 

2008). 

Nesse aspecto de intervenção, compreende a necessidade e incentivo à 

prática de diversas ações a fim de que o evento queda seja prevenido, dentre elas 

os exercícios físicos. Os exercícios físicos voltados à esta população podem focar a 

melhora do controle postural, possibilitando a diminuição das oscilações corporais, 

bem como menor propensão às quedas (ALFIERI e  MORAES, 2008). 
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Segundo Matsudo (2001) cada vez mais existem evidências científicas que 

apontam os efeitos benéficos de um estilo de vida ativo na manutenção da 

capacidade funcional e da autonomia física durante o processo de envelhecimento, 

sendo importante a prática de exercícios físicos visando o aumento da força 

muscular na terceira idade. Essas atividades podem trazer inúmeros benefícios, 

como melhora da velocidade do andar, melhora do equilíbrio, fortalecimento da 

musculatura, melhora dos reflexos, manutenção da massa corporal, dentre outros. 

 

 

 

1.3 A Caminhada 

 

 

Dentre os vários tipos de atividades físicas que podem ser realizados, 

destaca-se a prática da caminhada. Segundo Pousa et al. (2007), a caminhada 

utilizada como exercício regular permite aos indivíduos mais velhos preservarem o 

funcionamento cardiovascular muito acima dos indivíduos sedentários da mesma 

idade. 

Em países como o Brasil, são escassos os estudos que investigam a 

caminhada como forma de exercício em idosos (SALVADOR, 2009). Segundo 

Coelho (2007), o exercício aeróbio mais praticado por idosos é a caminhada. Este 

achado pode ser explicado pelo fato desta atividade não implicar em riscos à saúde, 

além de não haver uma necessidade de revisão médica para quem é saudável 

(SALVADOR, 2009). Por ser um exercício aeróbio, de baixa intensidade e longa 

duração, a caminhada traz diversos benefícios a saúde. A caminhada realizada em 

grupo é atraente para o idoso (SALVADOR, 2009). Ela aumenta a socialização, o 

controle do cansaço, os idosos fiscalizam uns aos outros e não deixam que o 

companheiro ultrapasse os seus limites, e ela contribui de forma relevante para 

melhora na condição física e de autonomia. Isto repercute trazendo menor 

dificuldade para a realização das atividades da vida diária e melhorando a 

capacidade funcional no contexto social em que vive o idoso. (SALVADOR, 2009). 

Segundo Freitas (2007) 90% das pessoas que praticam exercício físico 

preferem fazê-lo com um companheiro ou com um grupo a se exercitarem sozinhos.  
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Torres et al. (2013), apontam que oferecer espaços de sociabilização e de 

interação no processo de cuidar, propicia ambiente favorável à estimulação do 

imaginário, à revelação de medos escondidos, e de coisas esquecidas e recalcadas 

pelo idoso como forma de eliminar ou diminuir o mal-estar. 

Além disso, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) lista os principais 

benefícios biológicos, psicológicos e sociais proporcionados por essa prática: melhor 

funcionamento corporal diminuindo as perdas funcionais; favorece a preservação da 

independência; provoca redução no risco de morte por doenças cardiovasculares; 

melhora o controle da pressão arterial; ajuda na manutenção da densidade mineral 

óssea, com ossos e articulações mais saudáveis e melhora a postura e o equilíbrio. 

A caminhada também pode favorecer o controle do peso corporal, melhorar o perfil 

lipídico e aumenta a utilização da glicose pelas células, regular a função intestinal, 

diminuir quadros álgicos, aumentar resposta imunológica, melhorar a qualidade do 

sono, ampliar o contato social e contribuir para  redução do tabagismo e abuso de 

álcool e drogas;  diminuir a ansiedade, o estresse, e melhorar o estado de humor e 

da autoestima (TORRES et al., 2013). 

Segundo Pousas (2007) a caminhada resulta também na melhora dos 

parâmetros cardiovasculares, indicando resultados benéficos para os praticantes da 

mesma, tais como diminuição da pressão arterial e frequência cardíaca em repouso. 

Fica, então, evidenciado, que a caminhada pode promover alterações benéficas na 

aptidão física cardiovascular de  idosos. 

Para Torres et al. (2013), entende-se a prática da caminhada como promotora 

e/ou restauradora da elasticidade e melhoramento postural do idoso. O 

envelhecimento biológico dos humanos, geralmente, relacionado à diminuição da 

quantidade de líquidos, da elasticidade dos tecidos e ainda pelo desenvolvimento de 

patologias nas articulações, sedentarismo e quedas, compromete a manutenção da 

qualidade na mobilidade física, do equilíbrio e da postura. A caminhada surge então 

para contornar eficazmente tal situação, pois estimula e mantém a funcionalidade 

das articulações, pela sucessiva repetição dos movimentos. 

Farinatti (2005) demonstra que a caminhada é confirmada pelos resultados de 

sua pesquisa juntamente com as declarações feitas pelos sujeitos pesquisados no 

estudo convergem para o entendimento de que há efetividade da caminhada na 

promoção do envelhecimento ativo. 
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A caminhada é uma das melhores atividades físicas para indivíduos idosos 

(POUSAS, 2007). Dentre os motivos estão o fato de ser um exercício de baixo 

impacto, envolver grandes grupos musculares e contribuir para um melhor 

envolvimento social, resultando em benefícios para a saúde  (POUSAS, 2007). 

A caminhada é corriqueiramente praticada por indivíduos idosos, 

provavelmente por ser de fácil acesso, baixo custo e sem contraindicações 

importantes. É um tipo de atividade física usual e que traz benefícios para a 

população, no entanto, seus benefícios ainda não estão totalmente explorados na 

literatura, por isto estudos sobre os efeitos desta prática se tornam desejáveis a fim 

de se conhecer seus reais efeitos sobre a saúde de idosos. 

 

 

1.4 Estilo e Qualidade de Vida  

 

 

Para que possamos prevenir o aparecimento de doenças é importante termos 

um estilo de vida saudável. Quando este está associado à prática de atividades 

físicas, podemos obter melhores padrões de saúde e estilo de vida. A qualidade de 

vida é e sempre será a eterna busca a ser alcançada pelo ser humano, sendo esta 

talvez, a razão da vida (VAREJAO, 2007). A qualidade de vida está sendo 

classificada não apenas com relação à saúde, mas aos indicadores subjetivos à ela, 

que estão ligados a aspectos como a felicidade, a satisfação com a vida ou bem-

estar psicológico (VAREJAO, 2007). 

Para Mazini et al. (2010), o sedentarismo associado às doenças crônico-

degenerativas e a hábitos de vida inadequados, como tabagismo e má alimentação, 

resultam no decréscimo dos níveis de força,  resistência muscular,  flexibilidade e 

capacidade aeróbica, promovendo  queda da capacidade funcional nas atividades 

diárias, determinantes no evento queda. As atividades físicas para o idoso devem ter 

como principal objetivo o fortalecimento muscular, o equilíbrio, a potência aeróbica e 

os movimentos corporais totais e deve tentar associar essas atividades a uma 

mudança nos hábitos de vida segundo Mazini et al. (2010). 

O bem-estar proporcionado pela participação do idoso em atividades grupais 

contribui para que ele vivencie trocas de experiências e propicia conscientização 

para a importância do autocuidado (TAHAN et al., 2010). Diante disso, as conquistas 
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políticas, sociais e de saúde devem ser colocadas em prática para que as atividades 

de promoção da saúde contribuam para a melhora da qualidade de vida do sujeito, 

assim como da saúde geral da comunidade (PEDRINELLI et al., 2009). 

A qualidade de vida é um construto subjetivo e multidimensional que 

considera a percepção e compreensão da realidade e incorpora a satisfação diante 

dos domínios da vida que os indivíduos valorizam. A qualidade de vida está 

relacionada à autoestima e bem-estar pessoal, tendendo a ser influenciado por 

vários aspectos, como o estado de saúde, nível socioeconômico, estilo de vida, 

interação social, suporte familiar e satisfação com a vida pessoal, conforme Camelo, 

Giatti e Barreto (2016) e Petroski e Pelegrini (2009). 

Vale ressaltar que qualidade e estilo de vida estão intimamente interligados, 

pois incluem opções e decisões tomadas pelo indivíduo com respeito à sua saúde e 

modos de levar a vida (MALTA et al., 2015; FERRARI, 2014).  Essas opções incluem 

decisões sobre atividades de lazer, hábitos alimentares, comportamentos 

autodeterminados ou adquiridos social ou culturalmente, estando, portanto, 

parcialmente sob seu controle. Condições limitantes dessas escolhas individuais de 

“estilos de vida” são em grande medida impactadas pela qualidade de vida 

relacionada ao ambiente social e à situação socioeconômica em que o indivíduo 

está inserido (MALTA et al., 2015; FERRARI, 2014). 

O estilo de vida adotado pelas pessoas determina a qualidade do seu 

envelhecimento, pois a escolha dos alimentos e do tempo gasto com atividades 

pessoais, sociais e atividades físicas exerce influência sobre o funcionamento físico, 

mental, no engajamento do indivíduo com a vida (OLIVEIRA; RABELO; QUEROZ, 

2012). Diante disto, o estilo de vida pode ser compreendido como um conjunto de 

decisões individuais que afetam a saúde de alguma forma, e sobre o qual se pode 

manter certo grau de controle, ao contrário da qualidade de vida (OLIVEIRA; 

RABELO; QUEROZ, 2012). 
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2 OBJETIVO 

 

 

Comparar o medo de cair, mobilidade funcional, habilidade de levantar e 

sentar, estilo e qualidade de vida em indivíduos idosos sedentários e participantes 

de um grupo de caminhada. 
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3 MÉTODO 

 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

 

Este estudo tem caráter transversal observacional. 

 

 

3.2 Amostra 

 

 

O estudo foi composto por uma amostra por conveniência de 51 idosos com 

idade igual ou maior que 60 anos de ambos os sexos, com cadastro em uma  

Unidade Básico de Saúde (UBS). O cálculo do tamanho da amostra foi realizado a 

fim de proporcionar um poder de 80% para detectar diferença clínica de dois 

segundos no teste Timed Up and Go. Após o tratamento com nível de significância 

de 5%.  

O estudo foi aprovado através do Parecer Consubstanciado do CEP de 

número 1.553.237, (ANEXO A). Participaram do estudo aqueles indivíduos que 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO B) em duas vias. 

Não participaram do estudo: idosos acamados, que possuíssem limitação 

física ou comprometimento hemodinâmico que impedisse a realização de 

caminhada, aqueles com próteses nos membros inferiores, osteossíntese em 

membros inferiores, diabetes e hipertensão não controladas, alterações cognitivas,  

déficit visuais não corrigidos e que reportaram queixas de tonturas, além de 

artropatias com intensidade igual ou superior a 4 cm na Escala Visual Analógica 

(CHAPMAN e SYRJALA, 1990). 

Dentre os 51 idosos, 25 eram participantes do grupo de caminhada da UBS. 

Este programa é parte das ações promovidas pela UBS e funciona regularmente há 

quatro anos, sendo realizado com frequência semana de duas vezes por semana 

(terças e quintas-feiras às sete horas da manhã com duração de uma hora). Os 

participantes da pesquisa estavam neste programa há pelo menos seis meses e 

com presença em  no mínimo 75% das sessões de caminhada por mês. A 
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divulgação deste grupo é realizada por meio de cartazes nas UBS e a adesão a este 

grupo é voluntária. 

O grupo de Caminhada tem como objetivo estimular a atividade física e 

melhorar a qualidade de vida o estilo de vida dos usuários na prevenção de danos 

do sedentarismo. O grupo é acompanhado por fisioterapeutas e demais 

componentes da Equipe de Saúde da Família (ESF) composta por agentes 

comunitários de saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e médico. Os 50% 

que não participava do grupo de caminhada foram selecionados aleatoriamente de 

uma lista gerada a partir dos indivíduos cadastrados na UBS. Estes tiveram os 

mesmos critérios de inclusão e exclusão dos demais, porém não participava de 

atividades físicas regulares (duas ou mais vezes por semana) de qualquer natureza, 

como por exemplo, hidroginástica, natação, musculação, dentre outras. 

 

 

3.3 Local 

 

 

Unidade Básica de Saúde  

 

 

3.4 Instrumentos e Coleta de Dados 

 

 

Todos os voluntários foram inicialmente submetidos a uma avaliação inicial 

conduzida pela pesquisadora responsável de forma individual em local reservado 

nas dependências da UBS, composta pelos seguintes dados: idade, sexo, peso, 

estatura, escolaridade, nível de atividade física, medo de cair, avaliação da 

mobilidade funcional, avaliação da habilidade de levantar e sentar, estilo e qualidade 

de vida.  
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Para calcular o índice de massa corporal (IMC) foi dividido o peso em 

quilogramas pelo quadrado da estatura em metros. Os valores de IMC, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (2015), foram classificados em: IMC<20 kg/m2 

(baixo peso); IMC de 20 a 24,99 kg/m2 (normal); IMC de 25 a 29,99 

kg/m2(sobrepeso) e IMC ≥ 30 kg/m2 (obesidade). 

A mobilidade funcional foi verificada por meio do teste Timed Up and Go. Este 

teste avalia o nível de mobilidade do indivíduo, mensurando em segundos o tempo 

gasto pelo voluntário para levantar-se de uma cadeira, sem ajuda dos braços, andar 

a uma distância de 3 metros, dar a volta e retornar. No início do teste, o voluntário 

estava com as costas apoiadas no encosto da cadeira e, ao final voltou à posição 

inicial. Cada voluntário recebeu a instrução para realizar o teste e o tempo foi 

cronometrado a partir da voz de comando até o momento em que o voluntário 

apoiou novamente suas costas no encosto da cadeira. O teste foi realizado uma vez 

para familiarização e uma segunda vez para tomada do tempo (PODSIADLO; 

RICHARDSON, 1991). 

Para verificar a habilidade de levantar e sentar foi realizado o teste senta-

levanta da cadeira que avalia a força muscular dos membros inferiores e equilíbrio 

do indivíduo. O teste foi realizado em uma cadeira sem braço onde o participante 

sentou no centro da cadeira, com a coluna ereta, pés separados numa distância 

equivalente à largura do ombro com os braços cruzados sobre o tórax, e foi 

solicitado a ele, levantar-se e sentar-se cinco vezes consecutivas o mais rápido 

possível. O tempo gasto para realizar esta tarefa foi cronometrado conforme estudos 

apresentados por Guralnik et al. (2000); Buatois et al. (2008) e Bohannon (2006). 

Para avaliar a preocupação a respeito da possibilidade de cair dos 

voluntários, foi aplicada a Escala Internacional de Eficácia de Quedas - FES-I. 

(ANEXO C). Esta escala avalia o medo de queda durante a execução de 16 

atividades cotidianas. A pontuação varia de 1 (“não estou preocupado”) a 4 (“muito 

preocupado”). O escore total pode variar de 16 a 64 pontos, no qual o menor valor 

corresponde à ausência de preocupação, e quanto maior o valor, maior a 

preocupação em cair (CAMARGOS et al., 2010). 

Para conhecer o estilo de vida dos voluntários deste estudo, foi usado o 

questionário validado na versão em português para o Brasil, “Estilo de vida 

Fantastico” (ANEZ; REIS e PETROSKI, 2008) (ANEXO D) que é um instrumento 

genérico que considera o comportamento dos indivíduos no último mês, e cujos 
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resultados permitem determinar a associação entre o estilo de vida e a saúde. O 

instrumento possui 25 questões divididas em nove domínios: 1) família e amigos; 2) 

atividade física; 3) nutrição; 4) cigarro e drogas; 5) álcool; 6) sono, cinto de 

segurança, estresse e sexo seguro; 7) tipo de comportamento; 8) introspecção; 9) 

trabalho. As questões estão dispostas na forma de escala Likert, 23 possuem cinco 

alternativas de resposta e duas são dicotômicas. As alternativas estão dispostas na 

forma de colunas para facilitar a sua codificação, e a alternativa da esquerda é 

sempre a de menor valor ou de menor relação com um estilo de vida saudável. A 

codificação das questões é realizada por pontos, da seguinte maneira: zero para a 

primeira coluna, 1 para a segunda coluna, 2 para a terceira coluna, 3 para a quarta 

coluna e 4 para a quinta coluna. As questões que só possuem duas alternativas 

pontuam  zero para a primeira coluna e 4 pontos para a última coluna. 

Para conhecer a qualidade de vida foi aplicado o questionário SF-36 Medical 

Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey (CICONELLI, 1997). Os itens 

são agrupados em oito domínios incluindo oito componentes: capacidade funcional 

(dez itens), aspectos físicos (quatro itens), dor (dois itens), estado geral de saúde 

(cinco itens), vitalidade (quatro itens), aspectos sociais (dois itens), aspectos 

emocionais (três itens), saúde mental (cinco itens) e mais uma questão de avaliação 

comparativa entre as condições de saúde atual e de um ano atrás. Ele analisa tanto 

aspectos negativos de saúde (doença ou enfermidade), como positivos (bem-estar). 

Os dados foram avaliados a partir da transformação das respostas em escores em 

uma escala de 0 a 100, de cada componente, não havendo um único valor que 

resuma toda a avaliação, resultando em um estado geral de saúde melhor ou pior, 

quanto mais alta a pontuação total, melhor a qualidade de vida (ANEXO E). 

 

 

3.5 Tratamento e Análise de Dados 

 

 

A análise dos dados foi realizada em pacote estatístico SPSS V.22. Os dados 

foram apresentados em médias ± desvios-padrão. As comparações entre os grupos 

foram feitas através do teste t não pareado ou Mann-Whitney, de acordo com  
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a normalidade ou não dos dados, e teste exato de Fisher. Em todos os casos, 

o nível descritivo α estabelecido foi de 5% (α < 0,05).  
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4 RESULTADOS 

 

 

Participaram deste estudo, 51 indivíduos de ambos os sexos, com faixa etária 

variando de 60 anos a 80 anos. As características dos participantes mostram que os 

grupos foram semelhantes em relação à proporção dos gêneros, bem como idade, 

estatura, peso corporal e índice de massa corporal como pode ser  visualizado na 

tabela 1. 

 

 

Tabela 1. Características dos grupos caminhada e sedentário. 

VARIÁVEIS Grupo Caminhada Grupo Sedentário P 

N 

Mulher/Homem 

Peso (kg) 

Estatura (cm) 

IMC (Kg/m²) 

Idade (anos) 

25 

19/6 

72,12 ± 10,74 

154,24 ± 10,52 

30,39 ± 3,87 

69,44 ± 7,27 

26 

14/12 

68,08 ± 10,87 

159,69 ± 9,147 

26,68 ± 3,80 

70,85 ± 6,83 

 

0,14 

0,97 

0,29 

0,49 

0,79 

Legenda: IMC-índice de massa corporal; kg: quilogramas; cm: centímetro, Kg/m²: 
quilograma/metro ao quadrado.  

 

 

Ao comparar os resultados dos testes clínicos e questionários entre os 

grupos, observou-se que em todos eles, o grupo caminhada obteve resultados 

melhores do que os indivíduos do grupo sedentário, sendo estes valores 

estatisticamente significantes, como pode ser observado na tabela 2. 
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Tabela 2. Resultados dos testes clínicos e questionários entre os grupos de caminhada e 
sedentários. 

VARIÁVEIS Grupo Caminhada Grupo sedentário P 

Timed Up and Go (s) 

FES  

Teste levanta e senta (s) 

Escore Fantástico 

9,45 ± 2,68 

23,16 ± 5,33 

11,16 ± 5,30 

79,84 ± 5,52 

14,97± 6,55 

29,04 ± 10,22 

15,26 ± 9,26 

67,19 ± 10,35 

0,001 

0,014 

0,06 

0,0001 

Legenda: FES - Escala Internacional de Eficácia de Quedas - FES-I, s- segundos. 

 

 

Em relação à qualidade de vida mensurada pelo SF-36, observou-se valores 

estatisticamente superiores no grupo caminhada, quando  comparado com o grupo 

sedentário. Ao avaliar cada domínio observa-se que capacidade funcional, limitação 

por aspecto físico, dor, e limitação por aspectos emocionais diferiram entre os 

grupos. 

 

Tabela 3. Resultados do questionário SF-36 entre os grupos caminhado e sedentário. 

Domínios 
Grupo 

Caminhada 

Grupo 

sedentário 
P 

SF-36 

Capacidade Funcional 

Limitações por aspecto físico 

Dor 

Estado Geral de Saúde 

Vitalidade 

Aspectos Sociais 

Limitação por aspectos emocionais 

Saúde Mental 

 

75,40 ± 19,94 

75,00 ± 29,75 

25,60 ± 22,00 

51,20 ± 12,52 

50,80 ± 11,96 

51,08 ± 13,49 

78,66 ± 34,54 

56,80 ± 8,71 

         

57,31 ± 29,23 

49,15 ± 43,15 

38,46 ± 25,09 

57,12 ± 13,79 

55,83 ± 13,51 

45,90 ± 12,68 

57,57 ± 40,62 

56,62 ± 9,37 

 

0,013 

0,017 

0,05 

0,116 

0,166 

0,164 

0,05 

0,94 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados deste estudo mostraram que indivíduos que realizam programa 

regular de caminhada oferecido pela Unidade Básica de Saúde, possuem melhores 

resultados em relação à mobilidade funcional, habilidade de levantar e sentar, 

menos medo de cair e melhor estilo e qualidade de vida do que indivíduos que não 

praticam caminhada. 

Ao acompanhar os dois grupos observou-se uma similaridade nos resultados 

em relação aos fatores sociodemográficos. A média de idade de ambos os grupos é 

de indivíduo acima de 65 anos que é a faixa etária de indivíduos idosos em países 

desenvolvidos. Isto leva a crer que idosos do Brasil, em especial os idosos 

estudados estão se preocupando com a saúde, bem como idosos com faixa etária 

mais elevada está em maior número a cada dia, fato este explicado pelo aumento da 

expectativa de vida no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2014), no Brasil, são mais de 14,5 milhões de idosos com idade 

igual ou maior do que 60 anos, e a expectativa de vida é de 71,24 anos para 

homens e 78,57 para mulheres e, em 2050 a população idosa pode alcançar a 

média de idade de 81,29 anos (BRASIL, 2003). 

Em relação à composição corporal, chama atenção o fato de que em ambos 

os grupos há sobrepeso. Curiosamente, o grupo que realiza caminhada possui 

índices compatíveis com obesidade (GUISELINI, 2006). Pode ser que estes 

indivíduos tenham aderido ao programa de caminhada justamente devido a este 

fator, no entanto, cabe ressaltar que há informações de que a caminhada possa ser 

útil para a diminuição do peso que está atrelada a diversos outros fatores, tais como 

fatores do estilo de vida que podem afetar de forma negativa a saúde, e sobre os 

quais se pode ter controle, chamados de fatores negativos modificáveis como, por 

exemplo, fumo, álcool, drogas, estresse e sedentarismo. 

Sabe-se que grande parte do estilo de vida é estabelecida enquanto jovem, 

antes da vida adulta, podendo influenciar a meia idade e a velhice (GUISELINI, 

2006). Ao comparar o estilo de vida entre os grupos, verificou-se diferença 

significante, sendo melhor no grupo caminhada. 

A quantificação do estilo de vida é uma tarefa desafiadora e imprecisa, pois 

este é composto por muitas dimensões, que são naturalmente difíceis de serem 
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constatadas de forma objetiva. O questionário usado no presente estudo, Estilo de 

Vida Fantástico, não foi desenvolvido para idosos, porém estudo recente ( LIMA et 

al. ,2016), ao usar este mesmo instrumento em população idosa,  constatou que a 

análise de consistência interna do instrumento revelou um alfa de Cronbach de 0,77, 

indicando aceitável confiabilidade do instrumento para esta população, assim 

acredita-se que os dados do presente estudo reflitam o real estilo de vida adotado 

pelos idosos. O estilo de vida foi considerado como muito bom para o grupo 

caminhada e bom para o grupo sedentário, de acordo com a categorização 

apontada por Añez et al. (2008). Tal resultado pode ser devido ao fato de que 

provavelmente estes idosos se preocupem com aspectos e hábitos que estão 

relacionados à saúde, por isto a adesão ao programa de caminhada que por sua vez 

pode desencadear outros hábitos saudáveis nestes idosos. Sabe-se que adoção de 

um estilo de vida saudável incluindo a prática de uma atividade física regular é 

extremamente benéfica, pois esta é uma forma de prevenir e/ou controlar as 

doenças e agravos não transmissíveis. 

A prática regular de atividade física também pode prevenir quedas devido aos 

estímulos musculoesqueléticos e somatossensorias que contribuem para que o 

idoso consiga melhores condições de equilíbrio (SKELTON, 2001). Por outro lado, o 

sedentarismo associado à senescência pode contribuir para a redução das 

capacidades físicas envolvidas no controle do equilíbrio e, portanto, predispor os 

idosos a quedas (SILVA et al., 2011; SKELTON, 2001). Um exemplo desta questão 

é um estudo recente que, ao comparar o equilíbrio em idosos com diferentes níveis 

de atividade física residentes na comunidade, verificou que idosos muito ativos 

possuíam melhores condições de equilíbrio em relação aos considerados 

insuficientemente ativos, mostrando que quanto mais ativo é o idoso, melhores 

condições de equilíbrio ele possui (DIAS et al., 2014). 

Desta forma o estímulo por parte da UBS no sentido de promover o grupo de 

caminhada é extremamente importante, pois sabe-se que a atividade física 

proporciona melhora do condicionamento, tornando-os capazes de exercer 

atividades cotidianas ao longo da vida (VIRTUOSO et al., 2008). Ainda, não somente 

na terceira idade é que se deve incentivar este tipo de hábito saudável, mas em toda 

a vida (BRITO et al., 2016). Isto é totalmente compreendido quando vemos que o 

declínio em relação a aspectos importantes do dia-a-dia como a mobilidade 
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funcional começa a declinar a partir da terceira década de vida (ALFIERI et al., 

2015). 

Em relação ao desempenho nos testes clínicos que verificam capacidades 

físicas dos idosos, em todos eles houve resultados significantes entre os grupos. O 

teste Timed Up and Go (TUG), que é usado para avaliar mobilidade funcional e 

equilíbrio dinâmico, teve resultado pelo grupo de caminhada, condizente, ou melhor, 

praticamente igual a uma metanálise que constatou valor de 9,4 segundos para 

idosos na realização deste teste (BOHANNON, 2006). Por outro lado, a média do 

tempo de execução do grupo sedentário é condizente com indivíduos que estão 

propensos a quedas, pois segundo Shumway-Cook (1997), indivíduos que realizam 

o teste em tempo superior a 14 segundos apresentam alto risco de sofrer queda. 

Outro estudo também aponta que indivíduos que realizam atividade física e/ou 

exercícios físicos, também realizam o teste em menos do que 10 segundos (ALFIERI 

et al., 2004). 

Embora o TUG seja amplamente utilizado na literatura nacional e 

internacional, provavelmente por ser de fácil execução e ser realizado em pouco 

tempo (ALFIERI et al., 2010), ele possui uma limitada  habilidade de prever quedas 

em idosos da comunidade e não deve ser usado isoladamente para identificar 

idosos que possuam alto risco de quedas (BARRY et al., 2014). 

Por isto, no presente estudo também foram usados outros testes clínicos 

como o teste de levantar e sentar, que além de ser uma ação que compõe o TUG 

está relacionado com a força de membros inferiores com o equilíbrio. Ao verificar o 

tempo gasto no teste, observa-se que os indivíduos do grupo sedentário possuem 

uma relação com aumento de incapacidade e morbidade, pois segundo Guralnik et 

al. (2000) a inabilidade de levantar da cadeira durante cinco vezes em tempo menor 

do que 13,6 segundos, está diretamente associada a indivíduos com menor 

capacidade funcional e maiores comorbidades. Já para Buatois et al. (2008) o ponto 

de corte para o tempo de desempenho dos testes para predizer quedas recorrentes 

foi de 15 segundos, tempo muito semelhante apontado pelo grupo sedentário neste 

estudo. Para Bohannon (2006), idosos entre 60-69 anos que compreende a faixa do 

grupo de caminhada, devem realizar o teste em 11,4 segundos, no presente estudo, 

os idosos dos grupo de caminhada realizaram em tempo menor (11,1 segundos). Já, 

os do grupo sedentário poderiam ter realizado o teste em até 12,6 segundos que é a 

média para indivíduos entre 70-79, anos que compreende a média de idade deste 
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grupo. No entanto, a média de execução do teste do grupo sedentário foi até mesmo 

superior a indivíduos com idade entre 80-89 anos (14,8 segundos), pois realizaram o 

teste entre 15,26 segundos. Desta forma, os resultados do presente estudo mostram 

que idosos que realizam caminhada estão dentro dos padrões de tempo de 

realização deste teste, o que provavelmente tenha interferido no melhor tempo de 

execução do teste TUG. 

Outra questão que confirma e ajuda no entendimento destes testes é o menor 

medo de cair dos indivíduos do grupo caminhada. Sabe-se que o medo de cair 

caracteriza-se pela ansiedade ao caminhar ou preocupação excessiva em cair 

(ANTES et al., 2013). Isso pode estar relacionado a fatores como depressão, 

sentimentos de desamparo, isolamento social e alterações que possam limitar a 

mobilidade funcional (ANTES et al., 2013). Desta forma é razoável entender que 

aqueles que praticam atividade física regularmente por meio da participação no 

grupo de caminhada possuem menor medo de cair em relação àqueles que não 

participam. A diminuição do medo de cair pode estar diretamente relacionada aos 

efeitos benéficos da prática da caminhada que tem como consequência a melhora 

no equilíbrio, flexibilidade, capacidade funcional e controle postural segundo Suzuki 

(2002). 

Ainda, ao verificarmos os resultados das escala FES-I, observa-se que a 

pontuação obtida pelo grupo caminhada foi de 23,16 pontos, ou seja, este grupo 

estaria associado com “histórico de queda esporádica”, no grupo sedentário que 

obteve pontuação de 29, também estaria nesta mesma classificação segundo os 

critérios da FES-I (CAMARGOS et al., 2010). No entanto, este grupo está a dois 

pontos de estar classificado como “associação a queda recorrente”. Ou seja, a 

caminhada faz com que haja menor medo de cair. Ao passo que os que estão no 

grupo sedentário seguem para a associação recorrente de quedas, o que é 

perigoso, pois está não somente relacionado à própria queda, mas também à 

diminuição cada vez mais do nível de atividade física. 

Um fato correntemente relacionado à prática de modalidades de atividade 

física é a questão da qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde (2000) 

enuncia qualidade de vida como a percepção do indivíduo acerca de sua posição na 

vida, de acordo com o contexto cultural e sistema de valor com os quais convive e 

em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. No mundo, é 

crescente a preocupação com o aspecto da qualidade de vida da população, onde 
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se observa a grande necessidade de se ter qualidade e estilo de vida para a 

promoção da saúde. 

Nos resultados, observa-se diferença significativa entre os grupos de 

praticantes de caminhada e sedentários nos domínios capacidade funcionais, 

limitação por aspecto físico, dor e limitação por aspectos emocionais.  Já os 

domínios: estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais e saúde mental não 

apresentaram diferenças entre os grupos. 

A capacidade funcional é um domínio que revela um alvo de investimento 

importante na avaliação e na promoção da saúde de indivíduos idosos. Considera-

se como um aspecto central da qualidade de vida do idoso, que sofre influências 

com o aumento da idade, conforme já demonstrado em outro estudo por Ramos 

(2002). 

No presente estudo, observa-se em particular um bom resultado sobre a 

capacidade funcional dos idosos participantes do programa de caminhada. Este 

domínio representa a capacidade do indivíduo em desempenhar as atividades da 

vida diária, que são as atividades de cuidados pessoais básicos como vestir-se, 

banhar-se, levantar-se da cama e sentar-se, utilizar banheiro, comer e caminhar 

pequenas distâncias, mantendo assim a sua autonomia (NAKAGAVA e RABELO, 

2007). 

Em um estudo realizado por Jesus e Silva (2010), constatou-se que os idosos 

praticantes de atividades físicas têm uma boa qualidade de vida, atingindo uma 

pontuação média de 77,33 ± 41,25 neste domínio. Resultado semelhante foi 

constatado no presente estudo de 75,40 ± 19,94, demonstrando em seu resultado 

que participantes deste tipo de atividade física possuem uma capacidade funcional 

superior a indivíduos da mesma comunidade, porém sedentários. 

As alterações decorrentes das mudanças dos aspectos físicos no curso do 

envelhecimento são progressivas e resultam na diminuição da taxa metabólica, 

refletindo diretamente na lentidão do intercâmbio de energia do organismo 

(SIMÕES, 2000). A avaliação deste domínio por meio do questionário SF-36 usado 

neste estudo teve como objetivo verificar o quanto as limitações físicas podem 

interferir na vida diária do idoso. 
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A limitação por aspectos físicos foi o segundo melhor domínio avaliado, 

obtendo resultado significante para os idosos participantes do grupo de caminhada 

em relação ao grupo sedentário, o que reitera a atividade física como importante 

fator para uma melhor execução das atividades da vida diária. Dessa forma, 

entende-se que quanto mais incentivado o idoso for à prática de atividade física, 

melhor pode ser o perfil desse domínio. Ou seja, os resultados deste estudo 

confirmam que a atividade física está associada com a melhora dos aspectos físicos, 

resultados também obtidos por Toscano e Oliveira (2009). 

No que se refere aos escores relacionados aos aspectos emocionais, a 

escala indica que quanto maior o escore deste domínio maior possibilidade de 

melhor qualidade de vida. Os resultados deste estudo indicam que os idosos 

participantes do grupo de caminhada apresentam bons escores quando comparados 

à pontuação e as médias encontradas na população do grupo de sedentários, isto 

pode indicar que idosos participantes do grupo de caminhada podem ter menos  

dificuldades com o trabalho ou outras atividades diárias devido a problemas 

emocionais. 

Segundo Pimenta et al. (2008), idosos com comprometimento emocional do 

tipo depressão, apresentam pior qualidade de vida, com menor pontuação no 

domínio do aspecto emocional. Em contrapartida, os sintomas psicológicos em 

idosos melhoram nos que realizam atividade física, contribuindo para melhora dos 

aspectos emocionais. A prática regular de atividade física provavelmente tenha 

influenciado nesta diferença de pontuação entre os grupos. Vale salientar que a 

participação da equipe multiprofissional que coordena o grupo de caminhada pode 

provavelmente exercer uma influência direta para a melhoria do estado emocional 

no que diz respeito à orientação sobre os benefícios possíveis de serem alcançados 

apenas com programas de exercícios. 

Diferente de outros escores, a dimensão dor apresentou a média mais baixa 

das dimensões investigadas. A dor no envelhecimento está relacionada a sintomas 

precursores do declínio da saúde e funções corporais. As alterações físicas 

inerentes à fragilidade do idoso podem ser associadas a uma redução na qualidade 

de vida relacionada à saúde, com obtenção de menores médias para a dimensão 

dor do SF-36. 

No que se refere ao domínio Dor, o resultado obtido do grupo de caminhada 

foi 25,60 ± 22,00. Já estudo realizado por Oliveira et al. (2010), apresenta uma 



33 
 

 

relação da dor bem acentuada com a atividade física, e demonstra que a atividade 

física é benéfica em relação a este aspecto. Pesquisa realizada por Oliveira et al. 

(2010), revela que 80% dos entrevistados relataram que a dor restringe o seu nível 

de atividade, neste sentido sabe-se que a atividade física bem orientada propicia um 

conforto e diminuição deste malefício. Talvez por apresentarem dores diversas é que 

os indivíduos que participam do grupo caminhada tenham aderido a esta atividade 

física, ou seja, com o intuito de minimizar a dor. 

O programa de caminhada, parte das ações promovidas pela UBS, funciona 

regularmente há quatro anos, sendo que os participantes deste estudo  frequentam 

em média há dois anos realizados com frequência semanal de duas vezes por 

semana com duração de uma hora. No estudo realizados por Sousa et al. (2013) a 

frequência de duas vezes por semana é a mesma deste estudo, porém diferente no 

resultado relacionado a este domínio. Outro aspecto que o estudo de Duarte (2013) 

apresenta é que a pratica de programas voltados para a atividade física deve ser 

promovida por um profissional bem treinado e com conhecimento sobre as atuais 

alternativas de tratamento é indispensável para que bons resultados sejam 

alcançados e para que orientações sejam feitas de maneira específica e 

individualizada para cada paciente.  

Diante dos achados encontrados, o domínio dor mostrou neste estudo 

resultados diferentes a uma pesquisa realizada por Toscano e Oliveira (2009), a qual 

obteve uma média de 59,9 ± 24,7 e neste estudo 25,60 ± 22,0. Também mostra 

diferença encontrada até mesmo por indivíduos com diagnóstico de osteaoartrite de 

joelho. Estudo recente de Alfieri et al. (2016) relata que a média da pontuação do 

escore dor foi de 44,64 ± 20,30 pontos para o grupo de osteoartrite e de 55,22 ± 

24,24 para grupo de indivíduos saudáveis. No entanto, cabe ressaltar que ambos os 

grupos do presente estudo possuem média de idade maior do que o estudo de Alfieri 

et al. (2016). Ou seja, parece que com o avançar da idade a dor pode ser um 

aspecto que piore a qualidade de vida. Ainda, outra provável explicação é a de que a 

prática regular desta atividade física não esteja sendo realizada com as devidas 

precauções, como uso correto de calçados, preparo prévio como aquecimento, 

dentre outros fatores que podem estar relacionado com a presença de dores 

(SCHMOLINSKY, 1992). 
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Com os resultados obtidos a partir da aplicação do questionário SF-36, e 

demais testes e questionário, cabe ressaltar que o programa instituído pela UBS a 

fim de incentivar a caminhada na comunidade, parece ser benéfico, pois em relação 

aos indivíduos sedentários da comunidade aqueles que realizam caminhada 

apresentaram melhor qualidade e estilo de vida, melhor percepção da capacidade 

funcional e menos medo de cair. Isto de certa forma é constatado pelos resultados 

do teste Timed up and go e teste de levantar e sentar. Portanto, a comprovação de 

que esse tipo de atividade pode trazer benefícios à comunidade é um respaldo 

importante para que as atividades de promoção da saúde por parte de uma UBS 

sejam cada vez mais difundidas e aprimoradas.  

Este estudo apresenta algumas limitações. Os instrumentos de avaliação são 

medidas indiretas, no entanto, os testes além de serem validados e corriqueiramente 

utilizados em estudos nacionais, são também utilizados na prática clínica diaria. A 

natureza transversal do estudo também não permite estabelecer relações de causa 

e efeito entre as variáveis estudadas. Por outro lado, os resultados encontrados 

foram claramente distintos entre os grupos, levando a crer que a participação em 

grupo de caminhada pode ser benéfica para a  mobilidade funcional, equilíbrio, força 

e diminuição do medo de cair, bem como pode ajudar na manutenção de um bom 

estilo e qualidade de vida. No entanto, são desejáveis estudos que verifiquem por 

meio de ensaios clínicos randomizados controlados, os efeitos de grupos de 

caminhada na saúde do idoso. 
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6 CONCLUSÃO  

 

 

Diante dos dados observados no presente estudo, conclui-se que resultados 

indivíduos que realizam programa regular de caminhada oferecido pela Unidade 

Básica de Saúde possuem melhores resultados em relação à mobilidade funcional, 

medo de cair, habilidade em levantar e sentar, estilo de vida e qualidade de vida do 

que indivíduos idosos sedentários. 
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ANEXO B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “MEDO DE CAIR, 

MOBILIDADE FUNCIONAL, HABILIDADE DE LEVANTAR E SENTAR, ESTILO E 

QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS IDOSOS PARTICIPANTES E NÃO 

PARTICIPANTES DE GRUPO DE CAMINHADA”, cujo objetivo é Comparar o medo 

de cair, mobilidade funcional, habilidade de levantar e sentar, estilo e qualidade de 

vida em indivíduos idosos pertencentes a uma Unidade Básica de Saúde que 

participam de um grupo de caminhada com os que não participam. 

Para isto você deverá responder a alguns questionários que terão perguntas sobre 

como é o seu dia-a-dia, sobre seu medo de cair, sobre a sua saúde. Também 

deverá realizar uns testes simples de equilíbrio como andar 3 metros, dar a volta e 

sentar em uma cadeira, levantar e sentar de uma cadeira por 5 vezes. Antes de 

qualquer procedimento, você receberá todas as orientações necessárias. A pesquisa 

envolve pequenos riscos. No que se refere à avaliação de equilíbrio, pode haver 

ligeiro cansaço e leve dor muscular após a atividade, porém, a avaliação será 

supervisionada e foi planejada de acordo com seus limites individuais, minimizando 

possíveis riscos. No entanto, caso alguma intercorrência venha a surgir referente 

aos procedimentos da pesquisa e durante a realização da mesma, você será 

encaminhado ao atendimento médico da unidade de saúde. 

Esta pesquisa, não trará benefícios diretos a você, porém os dados obtidos 

contribuirão para melhores esclarecimentos sobre o assunto estudado. Será 

garantido o seu anonimato como participante desta pesquisa, porém os resultados 

deste trabalho serão divulgados unicamente para fins acadêmico-científicos e 

apenas os pesquisadores terão acesso aos seus dados. 

Durante toda a pesquisa você terá acompanhamento e assistência necessária 

para qualquer eventual necessidade referente aos procedimentos. Sua participação 

é voluntária e não remunerada. 

Você pode desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem 

penalização ou prejuízo. 

A pesquisadora responsável por esta pesquisa é a Clevia da Silva que pode 

ser localizada pelo contato telefônico 11-58193785 ou 11-58246020, ou através do 
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e-mail: cleviaiabc@hotmail.com. Em casos de duvidas e denúncia em relação às 

questões éticas, o contato do comitê de Ética e pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde (CEP/SMS) é por meio do telefone 11-33972464 ou ainda pelo e-mail: 

smscep@gmail.com. 

Durante toda pesquisa você terá acompanhamento e assistência necessária 

para qualquer eventual necessidade referente aos procedimentos. Sua participação 

é voluntaria e não remunerada. Você pode retirar o seu consentimento em participar 

da pesquisa a qualquer momento, sem penalização ou prejuízo.   

 

 

Assinatura Participante  

 

------------------------------------------------------- 

 

Assinatura da pesquisadora  

 

-------------------------------------------------------- 
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ANEXO C 
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ANEXO D - Questionário Estilo de Vida Fantástico 
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ANEXO E 

 

Versão Brasileira do questionário de qualidade de vida SF-36 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos 

manterão informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer 

suas atividades de vida diária. Responda cada questão marcando a resposta como 

indicado. Caso você esteja inseguro ou em dúvida em como responder, por favor, 

tente responder o melhor que puder. 

1. Em geral, você diria que sua saúde é: 

(circule uma) 

          

Excelente 
       Muito boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

2. Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora? 

(circule uma) 

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 a sua saúde, você teria dificuldade para fazer essas 

atividades? Neste caso, quanto? 

(circule um número em cada linha) 

Atividades 

Sim 

dificulta 

muito 

Sim 

dificulta um 

pouco 

Não 

dificulta de 

modo 

algum 
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a. Atividades vigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos 

1 2 3 

b. Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar bola, varrer a casa 

1 2 3 

c. Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d. Subir vários lances de escada 1 2 3 

e. Subir um lance de escada 1 2 3 

f. Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g. Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h. Andar vários quarteirões 1 2 3 

i. Andar um quarteirão 1 2 3 

j. Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o 

seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, como consequência de sua 

saúde física? 

(circule uma em cada linha) 

 Sim Não 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que dedicava-se ao 

seu trabalho ou a outras atividades? 
        1         2 

b. Realizou menos tarefas do que vocêgostoria?         1         2 

c. Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras 

atividades? 
        1         2 

d. Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades 

(p.ex: necessitou de um esforço extra)? 
        1         2 

 

5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o 

seu trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum 

problema emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)? 

(circule uma em cada linha) 
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 Sim Não 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que dedicava-se ao 

seu trabalho ou a outras atividades? 
        1         2 

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria?         1         2 

c. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto 

cuidado como geralmente faz? 
        1         2 

 

6. Durante os últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde, física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, 

vizinhos, amigos ou em grupo? 

(circule uma) 

De forma 

nenhuma 
Ligeiramente 

Moderadamen

te 
Bastante 

Extremament

e 

       1 2 3     4 5 

 

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 

(circule uma) 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave 
Muito 

Grave 

1          2 3            4   5      6 

 

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal 

(incluindo tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa)? 

 

(circule uma) 

De maneira  

alguma 
Ligeiramente 

Moderadamen

te 
Bastante 

Extremament

e 

        1 2 3     4 5 

 

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo temacontecidocom 

você durante os últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta 

que mais se aproxime da maneira como você Se sente. Em relaçãoàsúltimas4 

semanas. 
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(circule um número para cada linha) 

 

Todo 

temp

o 

A 

maior 

parte 

do 

tempo 

Uma 

boa 

parte 

do 

tempo 

Algum

a parte 

do 

tempo 

Uma 

pequen

a parte 

do 

tempo 

Nunca 

a. Quanto tempo você tem 

se sentido cheio de vigor, 

cheio de vontade, cheio de 

força? 

1 2 3 4 5 6 

b. Quanto tempo você tem 

se sentido uma pessoa 

muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

C. Quanto tempo você tem 

se sentido tão deprimido 

que nada pode animá-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d. Quanto tempo você tem 

se sentido calmo ou 

tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

e. Quanto tempo você tem 

se sentido com muita 

energia? 

1 2 3 4 5 6 

f. Quanto tempo você tem 

se sentido desanimado e 

abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g. Quanto tempo você tem 

se sentido esgotado? 
1 2 3 4 5 6 

h. Quanto tempovocêtem se 

sentido uma pessoa feliz? 
1 2 3 4 5 6 

i.Quantotempovocê tem se 

sentido cansado? 
1 2 3 4 5 6 
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10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde fisícaou 

problemas emocionais interferiram com as suas atividade sociais (como visitar 

amigos, parentes, etc.)? 

 

(circule uma) 

Todo o tempo 
A maior parte 

do tempo 

Alguma parte 

do tempo 

Uma pequena 

parte do 

tempo 

Nenhuma 

parte do 

tempo 

1 2 3 4 5 

 

 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

 

(circule um número em cada linha) 

 

Definiti-

vamente 

verdadeiro 

A maioria 

das 

vezes 

verdadei-

ro 

Não sei 

A 

maioria 

das 

vezes 

falsa 

Definiti-

vamente 

falsa 

a. Eu costumo adoecer 

um pouco mais facil-

mente que as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b. Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c. Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d. Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 
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