
   

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas,

Agrárias e da Saúde

ISSN: 1415-6938

editora@uniderp.br

Universidade Anhanguera

Brasil

Villas Boas Sartori, Dulcegleika; de Oliveira Braga Franzolin, Solange; Nascimento Brighenti,

Aparecida de Fátima; Murakawa, José Marcelino; Carneiro, Paula Rossi

Fisioterapia como qualidade de vida para o idoso

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, vol. 15, núm. 1, 2011, pp. 71-81

Universidade Anhanguera

Campo Grande, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26019329006

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=260
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26019329006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=26019329006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=260&numero=19329
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26019329006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=260
http://www.redalyc.org


71 

Ensaios e Ciência 
Ciências Biológicas,  
Agrárias e da Saúde 
Vol. 15, Nº. 1, Ano 2011 

Dulcegleika Villas Boas Sartori 
Faculdade Anhanguera de Bauru 
dulcegleikasartori@yahoo.com.br 

Solange de Oliveira Braga 
Franzolin 
Universidade Estadual Paulista 
Unesp Botucatu 
sofranzolin@uol.com.br 

Aparecida de Fátima 
Nascimento Brighenti 
Faculdade Anhanguera de Bauru 
fb.ft@hotmail.com 

José Marcelino Murakawa 
Faculdade Anhanguera de Bauru 
marcelinomurakawa@yahoo.com.br 

Paula Rossi Carneiro 
Faculdade Anhanguera de Bauru 
prossic@hotmail.com 

 
 
 

 
 
 

FISIOTERAPIA COMO QUALIDADE DE VIDA PARA 
O IDOSO 

 

RESUMO 

O envelhecimento é um fenômeno do processo de vida que é marcado por 
mudanças biopsicossociais específicas associadas ao tempo. Os idosos 
constituem um grupo de características bastante variáveis, com freqüentes 
instabilidades músculo-esquelética, reduzindo a capacidade desses idosos 
de ter uma qualidade de vida independente. Objetivo: O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a qualidade de vida em idosos que realizam fisioterapia e 
sedentários. Materiais e métodos: Foi aplicado um questionário sobre a 
qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde  (OMS – WHOQOL-
BREF) em 80 idosos, separados em dois grupos, G1 e G2; sendo G1, idosos 
ativos que realizam programa de fisioterapia, e o G2, idosos sedentários. 
Resultado: houve diferença estatística (p<0,05) entre os grupos sedentários e 
que realizam fisioterapia a nível físico e psicológico. Conclusão: Os 
programas supervisionados pelo fisioterapeuta melhoraram a qualidade de 
vida dos idosos ativos quando comparados com os idosos sedentários. 

Palavras-Chave: idosos; fisioterapia; qualidade de vida. 

ABSTRACT 

Aging is a phenomenon of life which is marked by specific biological, 
psychological and social changes associated to time. The elderly people are 
constituted by a group of variable characteristics, besides frequent muscular 
and skeletical instability, reducing  the elderly people capacity of achieving 
independent quality of life. Objective:  The aim of this work is to evaluate the 
quality of life of elderly people who take physical therapy exercises and 
sedentary Materials and Methods: A questionnaire from the World Health 
Organization (WHOQOL-BREF) was employed, inquiring about the quality 
of life comprising 80 elderly people, divided into two groups, G1 and G2; 
considering that G1 refers to active elderly people and G2 refers to sedentary 
elderly people. Results: there was statistical difference (p<0,05) between the 
groups: the sedentary group and the group that performed activities either 
for the psychological and the physiological aspects. Conclusion: Programs 
supervised by the physiotherapist improved quality of life for active seniors 
compared to sedentary elderly. 

Keywords: elderly people; physical therapy; quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um fenômeno do processo da vida que é marcado por mudanças 

biopsicossociais específicas, associadas ao tempo. É geralmente após os 75 anos que os 

índices de incapacidade aumentam rapidamente, reduzindo a capacidade desses idosos 

de ter uma vida independente (DELIBERATO, 2002). Dessa forma, acredita-se que a 

duração máxima da vida é determinada pelo padrão genético, mas esse estudo ainda não 

foi comprovado, visto que o processo de envelhecimento acontece por vários motivos 

associados e não apenas o fator genético (REBELATTO, 2007). 

Na era do envelhecimento global, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

manifesta, reiteradamente, sua preocupação com o aumento da expectativa de vida, 

principalmente considerando o espectro assustador da incapacidade e da dependência, 

que são as maiores adversidades da saúde associadas ao envelhecimento. As principais 

causas de incapacidade são as doenças crônicas, incluindo as seqüelas dos acidentes 

vasculares cerebrais (AVC), fraturas, doenças reumáticas e doenças cardiovasculares 

(DCV) (FREITAS, 2002; VERAS, 2001).  

Sabe-se que até 2025, ocorrerá um aumento anual de 2,4% no número de idosos 

com moderada ou grave incapacidade e que, entretanto, a implantação de programas de 

reabilitação e de outras estratégias de prevenção e melhora funcional poderão minimizar 

ou prevenir a incapacidade. Inúmeras publicações têm abordado a significativa melhora 

da qualidade de vida, em todas as idades, nos indivíduos submetidos aos programas de 

reabilitação (FREITAS, 2002; NAVEGA, 2006).  

As principais alterações biológicas causadas pelo envelhecimento são: 

diminuição da massa muscular, como perda da força muscular, deficiência da agilidade 

da coordenação motora, do equilíbrio, da mobilidade articular e das funções hepáticas e 

renais, maior rigidez das cartilagens, dos tendões e dos ligamentos. Além da diminuição 

de quantidade de água, da altura, aumento do peso e da gordura, redução da capacidade 

termorreguladora, maior trabalho ventilatório ao esforço, menor número e tamanho dos 

neurônios, queda do tempo de reação e da condução nervosa. O processo de 

envelhecimento acarreta, dentre outras conseqüências, a perda de densidade óssea, que 

pode levar à osteoporose, principal preocupação em relação aos aspectos esqueléticos no 

idoso (FREITAS, 2002; DELIBERATO, 2002). 

Dentre os fatores responsáveis pela elevada prevalência das doenças 

cardiovasculares entre os idosos, destaca-se o estilo de vida predominantemente 

sedentário. Assim, apesar do envelhecimento ser um processo multifatorial, estudos tem 
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mostrado que a participação regular em programa de atividade física tem reduzido seu 

impacto sobre algumas variáveis fisiológicas e funcionais (CHIARELLO, 2005). 

Acredita-se que a capacidade máxima de realizar um trabalho diminui com a 

idade, como resultado do menor consumo de oxigênio para a realização de um exercício 

dinâmico. Muitas alterações relacionadas à idade podem ser evitadas ou minimizadas 

pela atividade física. Quando as pessoas se exercitam habitualmente, a pressão sanguínea 

diminui, a aterosclerose sofre retardo e a massa e força muscular aumentam (SAFRAN, 

2002).  

Qualquer tipo de atividade aumenta a massa muscular, mas são os exercícios 

resistidos que estimulam melhor esse ganho. A sobrecarga estimula o aumento de massa 

óssea e muscular, bem como o tecido conjuntivo elástico nos músculos, tendões, 

ligamentos e cápsulas articulares (FREITAS, 2002). 

O número total de fibras musculares diminui, evento denominado sarcopenia, e 

ocorre atrofia, principalmente das fibras musculares do tipo II, as fibras de contração 

rápida, que são responsáveis pelo desenvolvimento da força. Estudos longitudinais 

demonstram que há entre a 6ª e a 7ª década de vida um declínio de 15% e nas décadas 

subseqüentes, 30%. Esses achados podem ser potencializados pela inatividade física: há 

uma redução de 2 % a 3% de massa muscular em indivíduos sedentários por ano 

(PRADO, 2010). 

A diminuição e perda da força e resistência muscular por parte do idoso geram 

condições de fraqueza, desequilíbrio corporal e incoordenação motora repercutindo na 

diminuição da qualidade de vida dos gerontes, esse declínio funcional está relacionado ao 

estilo de vida sedentário (ROCHA et al., 2009). 

Considerando-se os vários procedimentos usados pelos fisioterapeutas durante a 

assistência ao paciente, os exercícios fisioterapêuticos encontram-se entre os recursos 

fundamentais, ocupando o centro dos programas elaborados para melhorar ou restaurar 

as funções de um indivíduo ou prevenir as disfunções. Exercício fisioterapêutico é o 

treinamento sistemático e planejado de movimentos corporais, posturas ou atividades 

físicas, com a intenção de proporcionar ao indivíduo meios de tratar ou prevenir 

comprometimentos, melhorar, restaurar ou aumentar a função física, evitar ou reduzir 

fatores de riscos relacionados à saúde e otimizar o estado de saúde geral, o preparo físico 

ou a sensação de bem-estar (KISNER, 2005). 

Nesse sentido, os programas de fisioterapia têm sido propostos tanto em nível 

preventivo como reparador, o que tem contribuído para a manutenção e melhoria da 

capacidade funcional e da qualidade de vida de idosos (CHIARELLO, 2005). 
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Portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de vida em idosos 

ativos (fisioterapia) e sedentários. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo de característica transversal, com a avaliação realizada em 80 

idosos saudáveis separados em dois grupos sendo, 40 idosos pertencentes ao grupo 1 (G1) 

que realizam um programa de fisioterapia e 40 no grupo 2 (G2) idosos sedentários. O 

estudo foi realizado no Centro de Convivência do Idoso, da cidade de Bauru-SP. Todos os 

idosos foram esclarecidos sobre os procedimentos e objetivos do estudo, o qual somente 

foi iniciado após a concordância e a assinatura do Termo de Consentimento de Livre 

Esclarecido. Foram respeitados todos os princípios éticos que versam a resolução 196/96 e 

257/97 sobre ética em pesquisa com seres humanos e orientações do Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

Pesquisa autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Anhanguera 

Educacional para desenvolvimento no ano de 2009. Anhanguera Educacional S/A – por 

meio do parecer: 114/2009. 

• Critério de inclusão: idosos heterogêneos acima de 60 anos; praticantes de 
fisioterapia (no mínimo 1 ano), e, idosos aposentados e sedentários sem 
atividades físicas. 

• Critérios de exclusão: idosos com alterações neurológicas e com 
dificuldades cognitivas. 

O grupo G1 realizam atividades fisioterápicas como alongamentos musculares, 

fortalecimentos musculares, exercícios de propriocepção, atividades com bola, com 

freqüência de duas vezes por semana, com duração de duas horas, há 2 anos. E o grupo 

G2, são pessoas que não realizam nenhuma atividade física. 

O questionário de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde 

(WHOQOL-BREF), consta de 19 questões subjetivas, com pontuação de 0 a 4 relacionados 

à saúde física e psicológica, conforme Tabela 1. 

Tabela 1. Caracterização das possíveis respostas do Questionário WHQOL-BREF. 

Pontuação  Possíveis Respostas 

0 Muito ruim Nunca Muito insatisfeito Muito mal Nada 
1 Ruim Algumas vezes Insatisfeito Mal Muito pouco 

2 Nem boa 
Nem ruim Frequentemente Nem satisfeito 

Nem insatisfeito 
Nem mal 
Nem bem 

Mais ou 
menos 

3 Boa Muito 
frequentemente Satisfeito Bem Bastante 

4 Muito boa Sempre Muito satisfeito Muito bem Extremamente 
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Questionário WHQOL-BREF 

1) Como você avaliaria sua qualidade de vida? 

2) Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 

3) Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que 

você precisa? 

4) O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida 

diária? 

5) O quanto você aproveita a vida? 

6) Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 

7) O quanto você consegue se concentrar? 

8) Quão Seguro(a) você se sente em sua vida diária? 

9) Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? 

10) Você é capaz de aceitar sua aparência física? 

11) Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer? 

12) Quão bem você é capaz de se locomover? 

13) Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 

14) Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as 

atividades do seu dia-a-dia? 

15) Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho? 

16) Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 

17) Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, 

conhecidos, colegas)? 

18) Quão satisfeito (a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos? 

19) Com que freqüência você tem sentimentos negativos tais como mau- 

humor, desespero, ansiedade, depressão? 

3. RESULTADO 

Os 40 integrantes do grupo G1 praticam atividades físicas por mais de 1 ano, sendo 11 

(27,5%) elementos do sexo masculino e 29 (72,5%) elementos do sexo feminino; e o grupo 



76 Fisioterapia como qualidade de vida para o idoso 

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 15, Nº. 1, Ano 2011 • p. 71-81 

G2 é composto de 19 (47,5%) elementos do sexo masculino e 21 (52,5%) elementos do sexo 

feminino, conforme Tabela 2. 

Os resultados obtidos por meio do questionário serão apresentados em gráficos. 

No eixo X está localizado os números das perguntas, assim como a distribuição dos 

integrantes sedentários pertencentes ao (G2) representados pela letra “S” e os praticantes 

de Fisioterapia (G1) pela letra “F”. As respostas foram apresentadas no eixo Y pela 

distribuição de frequência absoluta. A legenda indica as alternativas possíveis a uma 

pergunta. As respostas foram analisadas pelo teste de Quiquadrado. O nível de 

significância foi considerado quando p<0,05. 

O Gráfico 1 apresenta as perguntas de 1 a 5, que são: 

1) Como você avaliaria sua qualidade de vida? 

2) Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 

3) Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que 
você precisa? 

4) O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida 
diária? 

5) O quanto você aproveita a vida? 
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Gráfico 1. Caracterização da amostra de acordo com o G1 e G2 das questões 1, 2, 3, 4 e 5.  

O Gráfico 2 apresenta as questões 6, 7, 8, 9 e 10, sendo observada maior 

significância estatística na questão 7 (p<0,05).  

6) Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 

7) O quanto você consegue se concentrar? 

8) Quão Seguro(a) você se sente em sua vida diária? 

9) Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? 
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10) Você é capaz de aceitar sua aparência física? 

 
Gráfico 2. Caracterização da amostra de acordo com o G1 e G2 das questões 6, 7, 8, 9 e 10. 

O Gráfico 3 se refere às questões de 11 a 15. Nota-se que a questão 12 apresentou 

grande número de respostas positivas das pessoas que faziam fisioterapia, indicando 

capacidade de se locomover bem. As questões são:  

11) Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer? 

12) Quão bem você é capaz de se locomover? 

13) Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 

14) Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as 

atividades do seu dia-a-dia? 

15) Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho? 

 
Gráfico 3. Caracterização da amostra de acordo com o G1 e G2 das questões 11,12,13, 14 e 15. 
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O Gráfico 4 se refere às questões de 16 a 19. Nota-se que a questão 19 apresentou 

grande número de respostas negativas das pessoas sedentárias, diminuindo essa 

incidência quando comparadas com pacientes que realizavam fisioterapia. Nota-se 

também que a atividade tem forte influência na questão emocional, demonstrando maior 

índice de satisfação quando comparada com as inativas. As questões são:  

16) Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 

17) Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, 

conhecidos, colegas)? 

18) Quão satisfeito (a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos? 

19) Com que freqüência você tem sentimentos negativos tais como mau 

humor, desespero, ansiedade, depressão? 

 
Gráfico 4. Caracterização da amostra de acordo com o G1 e G2 das questões 16, 17,18 e 19. 

4. DISCUSSÃO 

Nosso trabalho demonstrou que os idosos praticantes de atividade física supervisionados 

pelo fisioterapeuta apresentaram melhor qualidade de vida. 

Kisner (2005) ressalta que os programas de exercícios fisioterapêuticos 

elaborados por fisioterapeutas são individualizados para as necessidades particulares de 

cada paciente que tem comprometimentos e limitações funcionais, diagnosticadas por um 

fisioterapeuta e que está recebendo tratamento fisioterapêutico para melhorar a função e 

prevenir a incapacidade. 
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Apesar de muitos estudos confirmarem a importância da presença da atividade 

física, grande parte da população mantém um estilo de vida sedentário. A população não 

tem aderido a esses programas, ignorando o fato de que essa falta pode trazer sérios 

danos à sua saúde e qualidade de vida (FREITAS, 2002). Observou-se neste estudo, no 

Gráfico 4, notória insatisfação na questão emocional do grupo G2. 

Inúmeros trabalhos têm demonstrado estrita relação entre o sedentarismo e 

fatores de risco para obesidade e doenças crônicas degenerativas, tais como doenças 

coronarianas, vasculares, osteoporose. No Brasil, não há dados sobre o custo do 

sedentarismo, mas recente relatório elaborado pelo Banco Mundial atribuiu 66% dos 

gastos em saúde às doenças crônicas não transmissíveis em todo o país. A partir destes 

dados, ressaltando a importância de se fortalecer as políticas públicas na promoção e 

prevenção em saúde (DRIUSSO; CHIARELLO, 2007; POZENA, 2009). 

Lendzion et al. (2002) enfatizam que as atividades físicas alcançam níveis 

bastante satisfatório de desempenho físico, gerando auto confiança, satisfação, bem-estar 

psicológico e interação social. Deve-se levar em conta que o equilíbrio entre as limitações e 

as potencialidades da pessoa idosa ajuda a lidar com as inevitáveis perdas decorrentes do 

envelhecimento. Um controle fisioterapêutico regular é fundamental para se saber as 

atividades mais aconselháveis e estabelecer eventuais restrições sobre o que se faz, na 

verdade, os bons exercícios físicos são os que desenvolvem a consciência dos próprios 

limites de esforços e de movimento. Estas afirmações dão sustentação aos resultados 

encontrados no Gráfico 4, que mostra visível influência da atividade física na questão 

emocional no grupo G1.  

Segundo Marques et al. (2002), os exercícios terapêuticos constituem o principal 

recurso na fisioterapia para promover a melhora da função física.A grande variedade de 

exercícios benéficos existentes no tratamento de pacientes com fibromialgia, por exemplo, 

demonstra o importante papel que estes desempenham na melhora da qualidade de vida 

dos pacientes, especialmente quando são respeitados os limites de dor e esforço. 

A osteoporose é uma enfermidade crônica, multifatorial, relacionada à perda 

progressiva de massa óssea, geralmente de progressão assintomática até a ocorrência de 

fraturas que surge com o envelhecimento, principalmente em mulheres a partir da sexta 

década. Após a fase aguda do quadro, ou seja, quando os locais de fraturas ou trincas 

estiverem bem consolidados, a fisioterapia por meio da cinesioterapia e Kabat estimularão 

a formação de massa óssea e minimizar a progressão da doença (BIASOLI, 2007). 

No Gráfico 3, podemos observar elevado índice de capacidade de locomoção no 

grupo G1, os resultados deste estudo condizem com os resultados encontrados por Cárdia 
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et al. (2008), os exercícios utilizados nos seu estudo (alongamentos musculares, 

mobilização ativa das grandes articulações e da coluna vertebral, exercícios posturais 

tônicos, exercícios respiratórios e relaxamentos estáticos e dinâmicos), apresentaram 

melhora no padrão de equilíbrio e coordenação dos idosos não institucionalizado, 

prevenindo ocorrências de quedas. 

Segundo Lopes et al. (2009) o medo de cair tem conseqüências negativas no bem-

estar físico e funcional dos idosos, no grau de perda de independência, na capacidade de 

realizar normalmente as atividades de vida diária (AVD) e na restrição da atividade física, 

explicando o grau de prevalência do estilo de vida sedentário nos idosos. Um estilo de 

vida sedentário leva à redução da mobilidade e do equilíbrio, podendo aumentar o risco 

de quedas, bem como o medo de elas ocorrerem. No presente estudo, constatou-se a 

necessidade da atividade física ser supervisionada, para que seja executada corretamente 

e o idoso se sinta seguro. 

5. CONCLUSÃO 

Concluímos que os programas supervisionados pelo fisioterapeuta melhoraram a 

qualidade de vida dos idosos ativos quando comparados com os idosos sedentários. 
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