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idosos, práticas integrativas e complementares

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de pesquisas sobre as condições que per-
mitem uma boa qualidade de vida na velhice são de gran-

de importância científi ca e social. Tentar responder à aparente 
contradição que existe entre velhice e bem-estar, ou mesmo a 
associação entre velhice e doença poderá contribuir para a com-
preensão do envelhecimento e do desenvolvimento humano1.  

O conceito de qualidade de vida na população idosa pode 

estar relacionado aos relacionamentos interpessoais, equilíbrio 
emocional, boa saúde, hábitos saudáveis, lazer, bens materiais e 
valores pessoais, dentre outros fatores2.

De acordo com o Estatuto do Idoso, é obrigação do Estado, 
garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam um enve-
lhecimento saudável e em condições de dignidade3. Infelizmente 
uma porcentagem da nossa população idosa ainda trabalha para 
se sustentar ou ainda são arrimos de família. Muitos ainda sofrem 
com a falta da integração familiar e perda da autonomia.

Por outro lado, a atividade física regular na terceira idade pro-
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A Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste – CRSCO, São Paulo/SP, Brasil, oferece uma série de práticas integrati-
vas tendo como um dos principais propósitos, a promoção de saúde. Os idosos são a maioria dos seus usuários. Dentre elas, 
destaca-se o Liang Gong, uma prática mente-corpo chinesa oferecida em 36 grupos da CRSCO. Nesta avaliação qualitativa 
perguntou-se a usuários idosos a respeito das percepções provocados pela prática de Lian Gong. Os sujeitos relataram que a 
prática proporcionou um aumento do relacionamento social, além de bem estar físico e mental. 
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The Midwest Public Health Services – CRSCO, São Paulo, SP/Brazil, offers a series of integrative practices with the proposal of 
promoting health. Elderly people are the majority group of users. One of the practices is called Lian Gong, a Chinese mind-body 
practice offered for 36 groups of CRSCO. In this qualitative study, elderly users were asked about their perceptions related to 
Lian Gong practice. The subjects referred that the practice offered an improvement in their social relationship and mental and 
physical well-being. 
Descriptors: Lian	Gong,	quality	of	life,	elderly.

La Coordinación Regional de Salud Centro-Oeste – CRSCO, São Paulo/SP/Brasil ofrece una serie de prácticas integrativas que 
tienen como objetivo principal la promoción de la salud. Los ancianos son la mayoría de sus usuarios. Entre ellas, está el Liang 
Gong, una práctica chino mente-cuerpo ofrecida en 36 grupos de CRSCO. En esta evaluación cualitativa, se pregunto a los 
ancianos a respeto de las percepciones de los usuarios causados por la práctica de Lian Gong. Los sujetos informaron que la 
práctica llevó al aumento de las relaciones sociales, bienestar físico y mental. 
Descriptores:	Lian	Gong,	calidad	de	vida,	ancianos.
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porciona múltiplos efeitos benéficos a nível antropométrico, 
neuromuscular, metabólico e psicológico, o que além de servir 
na prevenção e tratamento das doenças próprias desta idade, 
melhora significativamente a qualidade de vida do indivíduo e 
sua independência4. 

Devido ao crescimento populacional dos idosos na Coor-
denadoria Regional de Saúde Centro-Oeste (CRSCO), subor-
dinada a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), da cidade de 
São Paulo5, surgiu a necessidade da implementação de ações 
em saúde voltadas para este seguimento da população. Dentre 
estas ações foram escolhidas práticas que pertencem ao domí-
nio da Medicina Tradicional ou da Medicina Complementar. 
Seu uso é estimulado pela Organização Mundial da Saúde, 
no documento “Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 
2002 – 2005”6.

O Ministério da Saúde de nosso país, por sua vez, aprovou 
a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC), no Sistema Único de Saúde (SUS), tendo caráter na-
cional que recomenda a adoção pelas Secretarias de Saúde dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a implantação e 
implementação das ações e serviços relativos às Práticas Inte-
gradas e Complementares. Tais práticas envolvem abordagens 
que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de 
agravos e recuperação da saúde, por meio de tecnologias efica-
zes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora do desenvolvi-
mento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano, 
com o meio ambiente e a sociedade, proporcionando visão am-

pliada do processo saúde-doença e a promoção global do cui-
dado humano, especialmente ao auto cuidado7. Estas práticas 
estão sendo continuamente implementadas na CRSCO.

Este estudo foi voltado à prática de Lian Gong, que foi criada 
em 1974 em Xangai, pelo médico ortopedista e traumatologista 
Zhuang Yuen Ming. No Brasil teve inicio em 1987, através da 
professora de Filosofia e de Artes Corporais Chinesas Maria Lú-
cia Lee. A palavra Lian Gong origina-se: “Lian” treinar e “Gong” 
trabalho persistente. Portanto Lian Gong é trabalho persistente 
de treinar e exercitar o corpo8.

O corpo físico pede movimento, alongamento, oxigenação e 
prática regular dos exercícios para manter-se saudável. O Lian 
Gong trata e previne dores em tendões, músculos, articulações 
e as doenças que se desenvolvem a partir do mau uso do corpo 
físico como, por exemplo, lesões por esforços repetitivos8.

Este tipo de prática treina e exercita o corpo de maneira 
harmônica, simples e consciente, transformando-o em fonte 
de vitalidade, além de visar o alongamento e a flexibilidade, 
bem como evitar a atrofia muscular e estimular a coordenação 
motora. Sua atividade inclui promover a reeducação postural 
e a identificação da imagem corporal, necessária ao condicio-
namento físico global9.

O Lian Gong é composto por séries de 18 exercícios que 
previnem e tratam dores no corpo, envolvendo movimentos de 
pescoço, ombros, costas, região lombar, glúteos, pernas, articu-
lações, tendões e órgãos internos8. 

Considerando o crescente desenvolvimento desta prática na 
CRSCO, e o interesse da população, em especial a idosa, esta 
pesquisa objetivou avaliar as percepção destes usuários sobre a 
prática do Lian Gong.

METODOLOGIA
Foi realizada uma avaliação qualitativa por meio de um questio-
nário composto por questões semiestruturadas. Foram entrevis-
tados indivíduos representativos dos usuários da prática de Lian 
Gong, assíduos e envolvidos com a prática e indicados por seus 
instrutores. As entrevistas encerraram-se quando as respostas 
tornaram-se saturadas, totalizando-se 10 usuários. A coleta de 
dados foi realizada na CRSCO.      

Todos os sujeitos foram informados sobre a pesquisa e assi-
naram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, antes do 
início das entrevistas. Os entrevistadores gravaram os diálogos 
com cada entrevistado, que foram transcritas e analisadas. As 
perguntas realizadas foram: O que é para você realizar a prática 
de Lian Gong? O que você sente ao realizar a prática de Lian 
Gong? O que você percebeu na sua vida desde que começou 
esta prática de Lian Gong?

Trabalhou-se a análise de conteúdo temático10, seguindo pas-
sos específicos para a apreensão das categorias11. Utilizou-se o 
símbolo “[...]” para indicar supressão de trecho das entrevistas 
sem haver prejuízo para as categorias.

Vale ressaltar que o Projeto foi aprovado pelos Comitês de 
Ética em pesquisa da Prefeitura Municipal de São Paulo e da 
Universidade Nove de Julho, e após sua aprovação foi solicitada 
a permissão para a coleta de dados na CRSCO.

RESULTADOS
Categorias extraídas das entrevistas com usuários da prática de 
Lian Gong. São Paulo, SP, 2008.
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Mudanças físicas atribuídas à prática do Lian Gong 
“[...] Tira as dores, né, do corpo e rejuvenesce mais os ossos 

da gente, né. E não precisa tomar  mais remédios que nem muita 
gente toma.”

“[...] Sinto bem,  energia muito boa, sinto leve, [...]é relaxan-
te.”[...] corpo bem, mais leve, assim menos dores”.“ [...]Eu acho 
uma coisa muito boa [...] eu tenho é..eu fiquei com trauma, é...
no tornozelo e quando eu to realizando essas práticas eu me 
sinto bem melhor me deixa muito relaxada [...] depois dessas 
práticas [...] eu me sinto assim, o corpo bem, mais leve, assim...
menos dores...e para mim é muito bom.”

[...] eu tenho bom alongamento com o Lian Gong. Exercício 
saudável”.

“[...] Eu não conhecia bem de onde e como começam as mi-
nhas dores. Hoje depois da prática, eu comecei a conhecer meu 
corpo melhor.”

Mudanças psicológicas atribuídas à prática do Lian Gong
“...Passo o dia todo mais calma, mais tranquila, fico menos 

tensa...e ela, gosto né, muito né, de fazer né, mim interessei mui-
to achei legal bacana.”

 “...Convivo melhor com a família. Consegui me controlar. 
Não aceito limitações.”

Mudanças “mais integrais” atribuídas à prática do Lian Gong 
“...Eu tenho a sensação e a satisfação ou  bem estar físico e 

mental; eu acho uma prática saudável.” 
“Mais espiritualizadas...mais tranquila...” “Mais espiritualiza-

das...mais tranquila...”
“...ah... eu sinto que eu to fazendo uma coisa boa pra mim, 

pra mim mesmo, pra minha saúde...sabe, pra meu bem estar... 
percebi que eu sou assim, mais expansiva; é eu tinha uma boa...
assim ... Maravilhoso para saúde física e mental.”

Com o propósito de sintetizar os dados obtidos, apresenta-se 
a Figura 1.  

Uma das usuárias acredita que com a prática “a espiritualidade” 
sobressai, prevalecendo paz interior. As voluntárias foram unânimes 
em afirmar que após começar a prática Lian Gong, observaram be-
nefícios nos aspectos físicos, mental ou até mesmo espiritual.

Outra usuária tendo vivenciado os benefícios trazidos após a 
prática, relatou a importância de implantar o Lian Gong em ou-
tras instituições públicas de saúde: “Ah, eu[...] seria muito bom 
se todos pudessem ter acesso, né. Principalmente o pessoal  a 
partir dos quarenta anos [...] que ela fosse agregada em outras 

instituições, Postos de Saúde” .
De acordo com as entrevistas realizadas, as usuárias rela-

taram após a prática terem percebido sensação de bem estar 
físico/mental. No aspecto físico, relataram menor tensão e re-
dução de dores no corpo. Comentaram no aspecto mental ter 
desenvolvido tranquilidade e calma. Uma vez que o conceito 
de qualidade de vida na população idosa relaciona-se dentre 
outros aspectos ao equilíbrio emocional e boa saúde e hábitos 
saudáveis2, o Lian Gong é uma atividade que contribui para esta 
qualidade. A atividade física regular na terceira idade proporcio-
na efeitos benéficos a nível físico e psicológico, podendo servir 
na prevenção e tratamento das doenças próprias desta idade, 
melhorando também sua independência4. Sendo uma ativida-
de que trabalha com alongamentos, articulações e equilíbrio, o 
Lian Gong traz também este tipo de benefícios.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com este estudo o Lian Gong contribui para o bem-
estar (físico e psicológico), para a saúde física (principalmente 
reduzindo dores corporais, e promovendo uma melhor consci-
ência corporal), para a saúde mental (traz calma, autocontrole, 
tranquilidade), ajuda no convívio social e de alguma maneira 
pode despertar o indivíduo para a espiritualidade. Todos estes 
fatores são, de algum modo, componentes que contribuem para 
a qualidade de vida do idoso1-2.                    
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Figura 1.  Benefícios percebidos pelos usuários que 
realizam o Lian Gong. São Paulo, SP, 2008
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