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promoção da saúde

Avaliação qualitativa dos praticantes 
de caminhadas monitoradas oferecidas 
pelos serviços de saúde da Coordenadoria 
Regional de Saúde Centro-Oeste (CRSCO) - 
São Paulo - Brasil
Esta pesquisa é do tipo qualitativa e foi realizada com nove praticantes de caminhadas monitoradas, oferecidas pelos serviços 
de saúde da CRSCO. A maioria das entrevistadas são mulheres idosas, com escolaridade abaixo do 1º grau e com renda familiar 
entre um e dois salários mínimos. Observa-se pelos relatos que a caminhada monitorada traz benefícios nos aspectos físicos, 
mentais e sociais para seus participantes. Desta maneira, os Serviços de Saúde da CRSCO proporcionam por meio da caminhada 
monitorada uma contribuição para a promoção de saúde, em especial da população idosa feminina.
Descritores: Caminhada monitorada, Saúde do idoso, Promoção da saúde.

This research is of the qualitative type and was carried with nine monitored walked practitioners, offered by the CRSCO health ser-
vices, São Paulo, Brazil. The majority of the interviewed ones is aged women, with schoolarity below of 1º degree and with familiar 
income between one and two minimum salaries. By the stories, it was observed that the monitored walking brings benefits in the 
physical, mental and social aspects for its participants. Therefore, the Services of Health of the CRSCO provides through the moni-
tored walking a contribution for the health promotion,  specially to the feminine aged population.  
Descriptors: Walked monitored, Health of the old aged, Promotion of the health.

Esta investigación es del tipo cualitativo y fue hecha con nueve praticantes de caminada supervisada, ofrecidos por los servicios 
de la salud del CRSCO, São Paulo, Brasil. La mayoría de las entrevistadas son mujeres ancianas, con la escolaridad abajo del 1º 
grado y con renta familiar de 1 al 2 salarios mínimos. Se observa por las historias que la caminada supervisada trae ventajas en los 
aspectos físicos, mental y social para sus participantes. De esta manera, los servicios de la salud del CRSCO proporcionan con la 
caminada supervisada una contribución para la promoción de la salud, en especial para la población anciana femenina. 
Descriptores: Caminada supervisada, Salud del anciano, Promoción de la salud.
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promoção da saúde

intRoduçÃo

Para grande parcela de brasileiros o enve-
lhecer é um processo de empobrecimen-

to (de saúde, material e social) e marginali-
zação sócio-econômica e cultural. Desde a 
infância carente, trabalhar foi o valor cen-
tral da identidade de homens e mulheres. 
A aposentadoria subverteu esse valor e fez 
confundir a velhice com doença e miséria. 
Velhos foram depositários das incoerên-
cias e injustiças sociais de sempre: deram 
demais de si e agora são pesos para os de-
mais. Tal ambivalência os confunde e degra-
da a sua auto-imagem. Na velhice caem as 
máscaras da hipocrisia social e surgem seus 
efeitos: doença, abandono e carência; envelhecer é difícil, de-
morado e doloroso1.

Este envelhecer é um fenômeno complexo, referenciado a 
um padrão cultural e histórico que está em permanente mu-
dança. Um estudo exploratório em um grupo de idosos de um 
centro de convivência mostra como eles constroem o significa-
do do envelhecimento baseado na comparação e interpretação 
do que acontece no seu curso de vida2. 

No processo de envelhecimento, uma preocupação com re-
lação à população idosa é a manutenção da capacidade fun-
cional que pode ter implicações importantes para a qualidade 
de vida, por estar relacionada à capacidade de ocupar-se com 

o trabalho até idades mais avançadas e/
ou com atividades agradáveis. O estabele-
cimento de ações de ordem preventiva é 
possibilitada pelo manejo dos fatores re-
lativos a atividades sociais, em programas 
sociais, que podem facilitar e promover a 
formação de grupos de idosos, estimulan-
do uma vida associativa e saudável com a 
realização de atividades recreativas, físicas 
e culturais3. 

Por exemplo, a participação em ativida-
des físicas leves e moderadas pode retardar 
os declínios funcionais dos idosos. Assim, 
uma vida ativa melhora a saúde mental e 
contribui na gerência de desordens como a 

depressão e a demência. Existe evidência de que idosos fisica-
mente ativos apresentam menor prevalência de doenças men-
tais do que os não-ativos4.

Em outro estudo foi identificado que o treinamento de exer-
cícios gerais foi mais eficiente em aumentar a flexibilidade, 
postura, força muscular dos membros superiores e desempenho 
manual, enquanto que o treinamento em caminhadas produz 
melhora mais intensa na marcha, força muscular dos membros 
inferiores, equilíbrio, pressão inspiratória máxima e desempe-
nho5.  A prática de atividade física regular é uma forma de pre-
venir quedas em pessoas idosas. Idosos sedentários possuem 

"DE ACORDO COM 
OS RESULTADOS, OS 
PARTICIPANTES DA 

CAMINHADA MONITORADA 
OFERECIDA PELA CRSCO, 
RELATARAM BENEFÍCIOS 

EM ESPECIAL NA QUESTÃO 
RELATIVA AO ALÍVIO DA DOR, 

SOCIALIZAÇÃO E SAÚDE"
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JustiFiCatiVa
Atualmente há grande número de serviços de saúde ligados à pre-
feitura na Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste ofere-
cendo práticas corporais a seus usuários, sendo grande parte de-
les idosos. Dentre estas práticas podemos destacar as caminhadas 
com monitores. Tais práticas parecem contribuir não apenas para 
a saúde física e mental, como também para a socialização destes 
usuários. Esta pesquisa justifica-se por avaliar as evidências destas 
contribuições para a vida dos usuários, em especial os idosos.

oBJetiVo
Avaliar os efeitos da prática de caminhada com monitores, ofe-
recida pelos serviços de saúde da Coordenadoria Regional de 
Saúde Centro-Oeste, por meio de pesquisa qualitativa. 

metodologia
O estudo foi realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 
Bom Retiro, Vila Nova Jaguaré e Vila Romana que pertencem à Co-
ordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste. Participaram do estu-
do, nove voluntários, usuários das UBS, praticantes de caminhadas 
monitoradas, selecionados por seus monitores como sendo repre-

sentativos do grupo.
Os dados foram coletados por meio da 

aplicação de questionários contendo ques-
tões referentes aos dados sociodemográfi-
cos dos usuários, seguida de entrevistas no 
formato de uma pesquisa qualitativa. 

Na avaliação qualitativa, utilizou-se a 
análise de conteúdo temática que é um 
conjunto de técnicas de análise do proces-
so de comunicação, que permite o estudo 
das motivações, atitudes, valores, crenças 
e tendências. A finalidade desta análise é 
efetuar inferências, com base numa lógi-
ca explicitada e de acordo com o objeto a 
ser analisado14, Neste estudo, a caminha-
da monitorada em usuários da CRSCO. 
Os passos seguidos para a análise foram15:  
1° - Realizou-se leitura dos textos trans-
critos, a partir de uma atenção flutuante. 
Posteriormente, procedeu-se a releituras, 
intercalando a escuta do material gravado 
com a leitura do material transcrito. Essa 

postura atenta possibilita acompanhar o encadeamento de as-
sociações em cada entrevista e entre as entrevistas. Permite ain-
da o funcionamento da associação o mais livremente possível a 
qualquer elemento do texto; 2° - Realizou-se nova releitura. Pa-
lavras e frases foram grifadas nos textos originais. Foram identi-
ficados temas relacionados ao objeto de pesquisa e ao referen-
cial teórico. Procedimentos realizados em todas as entrevistas;                                                                                             
3° - Realizou-se o primeiro recorte das palavras e fra-
ses grifadas em cada entrevista;  4° - Fez-se nova releitu-
ra destes recortes, e novamente, realizou-se um segun-
do recorte das frases e palavras em cada entrevista para se 
obter de maneira mais apurada, seus significados e sentidos;                                                                                                                               
5° - Buscou-se identificar as semelhanças temáticas em cada en-
trevista e entre as entrevistas para a construção das categorias;                                                                                            
6° - Procedeu-se a interpretação e a discussão com a literatura.                                      

Ressalta-se que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

menor mobilidade e maior propensão a quedas quando com-
parados a idosos que praticam atividade física regularmente6. 

Mulheres idosas ativas, comparadas a mulheres sedentárias 
responderam sentir menos dor e desconforto, mais energia para 
o dia-a-dia; maior satisfação com o sono, maior capacidade de 
locomoção; maior satisfação com o desempenho de atividades, 
maior satisfação com a capacidade de trabalho e menor neces-
sidade de tratamento médico7.

A atividade física talvez não atue diretamente nos processos  
de retardo da senescência celular, uma vez que os estudos espe-
cíficos desta área são ainda inconclusivos, mas é provável que 
atue na manutenção da autonomia e da prevenção de doenças8. 

Os benefícios da prática de atividade física não se restrin-
gem ao campo físico-funcional e mental dos indivíduos, mas 
repercutem também na dimensão social, melhorando o desem-
penho funcional, mantendo e promovendo a independência e 
a autonomia daqueles que envelhecem. Especialmente entre os 
idosos, a prática de atividade física diminui o risco de institu-
cionalização melhorando sua funcionalidade9.

Em uma comunidade de idosos entre 60 a 95 anos, foi realiza-
da uma pesquisa que infere que mais anos de escolaridade e mais 
opções de lazer são fatores de proteção de de-
clínio nas habilidades cognitivas; quanto mais 
atividades de lazer, melhor o desempenho do 
idoso nas habilidades cognitivas relacionadas 
com linguagem, memória e atenção10. 

Na Coordenadoria Regional de Saúde 
Centro-Oeste (CRSCO), de acordo com da-
dos da Coordenação de Epidemiologia e In-
formação (CEINFO)11 da Secretária Municipal 
de Saúde de São Paulo, a primeira causa de 
morte em 2005 foi decorrente de doenças is-
quêmicas do coração seguidas das doenças 
cérebro-vasculares. No mesmo período, a 
mortalidade precoce por diabetes e acidente 
vascular cerebral foi de 12,3% e 14,7% res-
pectivamente, o que evidência o peso das do-
enças não transmissíveis na mortalidade geral 
da população atualmente. Por outro lado, 
a prática de caminhada, uma das atividades 
oferecidas pela CRSCO, traz, além de benefí-
cios cardiovasculares, melhoras em sintomas, 
no humor e alteração do sistema autônomo 
para um padrão predominantemente parassimpático12. 

Da Carta de Ottawa13 de 1986, “a promoção da saúde é o 
processo de capacitação da comunidade para atuar na melho-
ria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior par-
ticipação no controle deste processo. Para atingir um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e gru-
pos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades 
e modificar favoravelmente o meio ambiente”. 

Nesta mesma carta em relação às estratégias de Promoção 
da Saúde, foram destacadas a construção de políticas públicas 
saudáveis, a criação de ambientes favoráveis, o reforço da ação 
comunitária, o desenvolvimento de habilidades pessoais e a re-
orientação dos serviços de saúde13.  Nesse sentido, a CRSCO 
procura oferecer práticas corporais, dentre eles a caminhada, no 
sentido de favorecer a promoção de saúde de sua população.

"A CAMINHADA MONITORADA 
TRAZ BENEFÍCIOS NOS 

ASPECTOS FÍSICOS, MENTAIS 
E SOCIAIS PARA SEUS 

PARTICIPANTES. OS SERVIÇOS 
DE SAÚDE DA CRSCO 

PROPORCIONAM ATRAVÉS DA 
CAMINHADA MONITORADA 
UMA CONTRIBUIÇÃO PARA 

A PROMOÇÃO DE SAÚDE, EM 
ESPECIAL DA POPULAÇÃO 

IDOSA FEMININA"
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em Pesquisa da Universidade Nove de Julho sob Protocolo no. 
112306-2007 e que os participantes foram esclarecidos sobre 
os objetivos e a finalidade da pesquisa fornecendo o consenti-
mento para sua participação.

Resultados
Os pesquisados têm idade variando de 47 a 83 anos, oito do 
sexo feminino e idosas, e um do sexo masculino. Tem predomi-
nância religiosa católica; com nível de escolaridade de 1º grau 
incompleto; na sua maioria donas de casa; com renda familiar 
de um a dois salários mínimos, viúvas. 

Categoria 1: o que é a prática de caminhada para os entrevistados 
“Eu fico o dia inteiro animada. Acho muito bom[...]. Então eu 
acho muito bom essa caminhada.”
“ A caminhada é muito boa [...] Não deixa sentir dor.”
“É muito bom pra mim, sair e conhecer pessoas que eu amo 
muito, porque estou sozinha aqui e agora parece que tem pa-
rente”.
 “Percebe que antes [...], eu não dava [...], muita atenção [...] A 
gente [...] começa a aprender [...]”.
“Eu acho bom [...] realizar a caminhada é muito bom, bom 
para saúde [...]”.
“Para mim é muito importante, não só para mim, como para as 
amigas [...]”.

De acordo com os resultados, os participantes da cami-
nhada monitorada oferecida pela CRSCO, relataram be-

nefícios em especial na questão relativa ao alívio da dor, 
socialização e saúde.  Considerando que achados na litera-
tura apontam para uma redução da produção de citocinas 
pró-inflamatórias16 em pessoas que praticam caminhadas, é 
possível compreender o relato relativo ao alívio da dor, que 
se repete em vários momentos. Uma vez que durante a prá-
tica de caminhada monitorada, os participantes encontram 
pessoas da mesma faixa etária e interessadas em melhor sua 
saúde e qualidade de vida, elas acabam por se socializar 
fazendo amigos, o que pode ser considerado como um dos 
fatores que leva a menor incidência de transtornos como a 
depressão em idosos que realizam atividades física4. O au-
mento da força muscular, agilidade, melhora da postura e do 
funcionamento do sistema cardiovascular, contribuem para a 
saúde dos praticantes de caminhadas5.

Categoria 2: o que os entrevistados sentem ao realizar a práti-
ca ou caminhada
“Depois da prática, tenho mais vontade de viver, mais disposi-
ção [...]”.
“ A caminhada [...] não deixa sentir dor.”
“Sinto-me muito bem [...]”.
“Eu sinto um bem estar muito grande, uma sensação de relaxa-
mento do corpo”.

Nesta categoria os participantes enfatizam bem-estar e dis-
posição. Uma vez que atividades físicas como a caminhada 
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contribuem para prolongar os anos de vida com qualidade de 
vida, descontração, e permitindo ocupar o tempo de maneira 
saudável7, estes relatos se justificam.

Categoria 3: o que os entrevistados perceberam na vida após a 
prática da caminhada 
“[...] Eu só trabalhava, agora tenho um lugar que eu sei que vou 
encontrar pessoas[...]”.
“[...] Tenho muita ansiedade, não estou com coragem de levantar 
da cama para fazer, mas vou continuar a fazer caminhada[...]”.
“[...] Eu acho que sinto mexer com meu humor, [... ]mais sol-
ta[...]mais feliz[...]”.
“[...] O maior benefício mesmo foi a questão de estar menos 
estressado[...]”.
“[...] Eu gosto. Sinto vontade de viver mais[...]”.

Encontrar pessoas, sentir-se mais feliz e menos estressado 
são relatos que se destacam nesta categoria. Como essas pes-
soas acabam encontrando nos exercícios muito mais que alívio 
para suas “dores”, mas também uma oportunidade para fazer 
amigos, a caminhada monitorada é um momento para deses-
tressar, passando da predominância da atividade simpática para 
a parassimpática12.

Categoria 4: sugestões dos entrevistados relacionados com a 
prática da caminhada  
“Deveria estar sendo implementada como prática na área pre-
ventiva da saúde, né? [...]”.
“[...] que a médica incluísse [...], mais gente na caminhada, para 
lotar um ônibus [...]”.
“[...] Bom que viesse uma psicóloga aqui de vez em quando 
[...]”.
“[...] Organizar uns passeios [...]”.

A citação referente à prevenção de saúde, e a solicitação 
de um psicólogo no acompanhamento eventualmente da ca-
minhada, sugerem que os participantes percebem que a cami-
nhada contribui para sua saúde física e que a autopercepção 

aumenta, inclusive no aspecto emocional, despertando o inte-
resse do apoio por um profissional de saúde mental. Na lite-
ratura encontramos referências como a atividade física contri-
buindo para a prevenção de lesões6, bem como para a melhora 
do humor e sintomas subjetivos12.

ConsideRações Finais
De modo geral, observa-se que os praticantes de caminhadas 
monitoradas que participaram do presente estudo são do sexo 
feminino, idosas, católicas, apresentando a maioria 1º grau in-
completo, donas-de-casa, viúvas e com renda familiar de um a 
dois salários mínimos regionais. 

Os idosos em geral queixam-se de pouca resistência física, 
problemas de humor, dificuldades em encontrar atividades so-
ciais compatíveis com sua condição. A caminhada monitora-
da parece contribuir para o alívio destas queixas. Uma vez que 
de acordo com a carta de Ottawa13 a promoção de saúde é o 
nome dado ao processo de capacitação da comunidade para 
atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, a cami-
nhada monitorada parece contribuir com estes benefícios para 
seus participantes.

A caminhada monitorada traz benefícios nos aspectos físi-
cos, mentais e sociais para seus participantes. Os Serviços de 
Saúde da CRSCO proporcionam por meio da caminhada moni-
torada uma contribuição para a promoção de saúde, em espe-
cial da população idosa feminina.
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