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RESUMO 
ROCHA, C. A. Q. C.; PAIXÃO, J. A.; TUCHER, G.; BOTARO, C. A.; BRUNO, R. X. Efeitos de um programa 
de força e resistência muscular na qualidade de vida de idosos. Brazilian Journal of Biomotricity, v. 3, n. 3, 
p. 271-280, 2009. Em se tratando de envelhecimento com saúde, as qualidades físicas, força e resistência 
muscular, parecem ser de grande importância, onde estudos mostram que estas qualidades, com o passar 
dos anos, acabam diminuindo e deteriorando. O presente estudo teve por objetivo comparar os efeitos de 
um programa de força e de resistência muscular sobre o nível de qualidade de vida de idosos participantes 
do programa de saúde da família (PSF). Os sujeitos (n=98 indivíduos) foram distribuídos em três grupos, um 
grupo de força (GF n=31); um grupo de resistência muscular (GRM n=32) e um grupo controle (GC n= 35). 
Foi utilizado o questionário do World Health Organization Quality of Life Group para avaliar a qualidade de 
vida de idosos (WHOQOL-OLD). A análise estatística foi feita de forma descritiva, objetivando obter o perfil 
do conjunto de dados e por análise inferencial através do teste de Shapiro-Wilk para verificar a 
homogeneidade da amostra. Após a realização do estudo foi observado que tanto os GF e o GRM 
obtiveram aumentos dos escores nos dom2, dom3, dom4, dom5, dom6 e QVG-OLD (p<0.05) quando 
comparados ao GC, sendo que o GRM apresentou maiores escores (p<0.05) nos dom1, dom5 e QVG-OLD 
em relação ao GF. 

Palavras-chave: Idosos, programa de força, programa de resistência muscular, qualidade de vida e PSF. 
 
ABSTRACT  
ROCHA, C. A. Q. C.; PAIXÃO, J. A.; TUCHER, G.; BOTARO, C. A.; BRUNO, R. X. Effects of a program of 
strength and muscular resistance on quality of life of elderly. Brazilian Journal Biomotricity, v. 3, n. 3, p. 271-
280, 2009. When it comes to aging with health, the physical qualities, strength and endurance, seem to be of 
great importance, where studies show that these qualities, over the years, eventually reducing and 
deteriorating. This study aimed to compare the effects of a programme of strength and muscular resistance 



Rocha et al.: Programa de exercício resistido e qualidade de vida de idosos            www.brjb.com.br 

 

B
ra

zi
lia

n 
Jo

ur
na

l o
f B

io
m

ot
ri

ci
ty

, v
. 3

, n
. 3

, p
. 2

71
-2

80
, 2

00
9 

(I
SS

N
 1

98
1-

63
24

) 

272 
 

on the level of quality of life of elderly participants in the programme of family health (PSF). The subjects (n = 
98 individuals) were divided into three groups, one group of force (GF n = 31), a group of muscular 
resistance (GRM n = 32) and a control group (CG n = 35). The questionnaire was used the World Health 
Organization Quality of Life Group to evaluate the quality of life of elderly (WHOQOL-OLD). Statistical 
analysis was performed in a descriptive way, to get the profile of the data set and by inference analysis by 
the Shapiro-Wilk test to check the uniformity of the sample. After the study was observed that both GF and 
GRM obtained increases in scores in dom2, dom3, dom4, dom5, dom6 and QVG-OLD (p <0.05) compared 
to the GC, where the GRM showed higher scores (p <0.05) in dom1, dom5 and QVG-OLD compared with 
the GF.  
Key Words: Elderly, a program of strength, program of muscular resistance, quality of life and PSF. 

INTRODUÇÃO 
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2003) informam que a 
população idosa é a que mais cresce rapidamente em relação à população mundial geral, 
tendo o Brasil, em 2020, alcançado a sexta posição do planeta no que diz respeito à 
população de idosos. 
De acordo com a World Health Organization – WHO (1998) são considerados idosos as 
pessoas com idades acima de 65 anos, todavia essa idade foi diminuída em alguns anos 
em certos países em desenvolvimento, entre eles, o Brasil.  
As investigações sobre as condições que permitem uma boa qualidade de vida na velhice, 
bem como as variações que a idade comporta, revestem-se de grande importância 
científica 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 
compreensão do envelhecimento e dos limites e alcances do desenvolvimento humano. 
Além disso, possibilitará a criação de alternativas de intervenção visando ao bem-estar de 
pessoas idosas (FLECK, CHACHAMOVICH e TRENTINI, 2003). 
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, sendo um dos maiores problemas da senescência 
encontrados nos últimos tempos. 
Com o avanço da idade observa-se o declínio funcional de diversas capacidades devido 
ao estilo de vida sedentário, sendo que o exercício físico orientado compreende uma 
grande potencialidade de reverter estes fatores. À medida que o idoso é estimulado a 
praticar exercícios com uma regularidade nesta idade, este pode melhorar e/ou manter 
sua qualidade de vida (AMORIM e DANTAS, 2002).  
As evidências de Chin et al. (2001) mencionam que a acessibilidade e aceitabilidade dos 
programas de exercícios evoluem consideravelmente na população de adultos mais 
velhos.  
Segundo o ACSM (2003), as novas evidências vêm comprovando cada vez mais, a 
importância e contribuição da atividade física para a melhoria da qualidade de vida de 
uma população. Isso se confirma, através de relações entre sedentarismo, como fator de 
risco, e estilo de vida ativa como fator de proteção a doenças hipocinéticas e crônico-
degenerativas, que são atualmente grande fonte de preocupação mundial no que se 
refere à Saúde Pública. 
Para Hortale (2007) a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) impõe respostas a 
vários desafios herdados das políticas sanitárias anteriores e próprios de seu 
desenvolvimento, dentre eles, destaca-se, a dificuldade do alcance da integralidade nas 
ações em saúde. Em seu estudo verificou-se o envolvimento dos profissionais no 
compartilhamento de metas comuns e mudança nos processos de trabalho, mostrando a 
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multidisciplinariedade entre os profissionais envolvidos. 
Desta forma, o presente artigo objetivou verificar os efeitos de um programa de força e de 
resistência muscular sobre os níveis de qualidade de vida de idosos participantes do PSF. 
  
MATERIAIS E METODOS 
Os participantes desta pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 
para participação em pesquisa contendo: objetivo do estudo, procedimentos de 
avaliações, caráter de voluntariedade da participação do sujeito e isenção de 
responsabilidade do avaliador e da universidade. Os procedimentos experimentais foram 
executados dentro das normas éticas previstas na Resolução No 196, de 10 de outubro 
de 1996, do Conselho Nacional de Saúde. O estudo teve seu projeto de pesquisa 
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 
Universidade Castelo Branco, RJ (protocolo n.0068/2007). 
A amostra foi dividida em 3 grupos: um grupo de força (GF), constituído por 21 mulheres e 
10 homens (N=31; 68,77±7,16 anos), um grupo de resistência muscular (GRM), formado 
por 23 mulheres e 9 homens (N=32; 68,66±5,93 anos) e um grupo controle (GC) 
constituído de 20 mulheres e 15 homens (N=35; 69,80±8,05) que não realizou atividade 
física. Os indivíduos eram voluntários e residentes no município de Santa Cruz de Minas 
(MG). 
Todos os grupos tanto o GF e o GRM foram submetidos a um treinamento de doze 
semanas, freqüência de duas vezes por semana, intensidade moderada entre 60 a 70% 
da freqüência cardíaca máxima, velocidade de execução lenta à moderada e 50 minutos 
de duração por sessão, porém o tipo de treinamento que o GF realizou foi o alternado por 
segmento corporal e no GRM foram realizados atividades como hidroginástica, 
caminhada e exercícios realizados com o próprio peso corporal.  
Para a avaliação da qualidade de vida dos gerontes foi utilizado o questionário do World 
Health Organization Quality of Life Group-old – (WHOQOL-OLD), através de perguntas 
que questionam o quão são importantes os vários aspectos de sua vida (WHOQOL, 
1998). Foi utilizada a versão brasileira (FLECK et al, 1999). 
O tratamento estatístico foi composto por análise descritiva, objetivando obter o perfil do 
conjunto de dados, através de medidas de localização (Média e Mediana) e de dispersão 
(Desvio-padrão – s, erro padrão da média) e por análise inferencial através do teste de 
Shapiro-Wilk para verificar a homogeneidade da amostra. 
Visando contemplar o total de possibilidades de comparação foram empregados o Teste 
ANOVA 2x2 para comparações intra-grupos e inter-grupos. Posteriormente, a fim de 
realizar uma comparação múltipla, foi utilizado o Post Hoc de Tuckey. O trabalho admitiu 
p<0,05 para significância estatística. O pacote estatístico utilizado foi o SPSS 14.0. 
 
RESULTADOS 
Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados os resultados descritivos da qualidade de vida do GF 
através do questionário WHOQOL-OLD. Observa-se que o dom1, dom3 e dom4 não 
seguiram uma distribuição Normal. O mesmo não ocorreu nos outros domínios. Os 
valores de média e mediana ficaram próximos.   
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Tabela 1 - Resultados descritivos da qualidade de vida do GF (pré-teste) 
Whoqol-Old Média Erro padrão Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo valor-p (SW)

dom1 10.77 0.16 11.00 0.94 9.00 13.00 0.000 
dom2 13.51 0.26 13.00 1.56 10.00 17.00 0.150 
dom3 14.91 0.23 15.00 1.38 11.00 17.00 0.025 
dom4 14.17 0.38 15.00 2.23 8.00 18.00 0.018 
dom5 11.54 0.34 12.00 2.01 6.00 15.00 0.109 
dom6 14.26 0.35 14.00 2.08 10.00 18.00 0.450 

QVG-OLD 13.20 0.11 13.17 0.66 11.83 14.33 0.317 
dom1= habilidade sensório; dom2= autonomia; dom3= atividade do passado, presente e futuro; dom4= 
participação social; dom5= morte e morrer; dom6= intimidade; QVG-Old= qualidade de vida geral; valores 
em escores; SW= teste de Shapiro-Wilk. 

Tabela 2 - Resultados descritivos da qualidade de vida do GF (pós-teste) 
Whoqol-Old Média Erro padrão Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo 

Dom1 10.00 0.16 10.00 0.89 8.00 12.00 
Dom2 14.87 0.30 15.00 1.67 12.00 18.00 
Dom3 16.55 0.32 16.00 1.77 13.00 20.00 
Dom4 15.55 0.38 16.00 2.10 10.00 19.00 
Dom5 9.52 0.40 10.00 2.22 4.00 13.00 
Dom6 15.90 0.43 16.00 2.37 12.00 20.00 

QVG-OLD 13.73 0.12 13.67 0.65 12.00 15.17 
dom1= habilidade sensório; dom2= autonomia; dom3= atividade do passado, presente e futuro; dom4= 
participação social; dom5= morte e morrer; dom6= intimidade; QVG-Old= qualidade de vida geral; valores 
em escores. 

Nas Tabelas 3 e 4 são apresentados os resultados descritivos da qualidade de vida do 
GRM através do questionário WHOQOL-OLD. Observa-se que o dom1, dom3, dom4, 
dom5 e QVG-OLD não seguiram uma distribuição Normal. O mesmo não ocorreu nos 
outros domínios. Os valores de média e mediana ficaram próximos. 

Tabela 3 - Resultados descritivos da qualidade de vida do GRM (pré-teste) 
Whoqol-Old Média Erro padrão Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo valor-p (SW)

dom1 16.13 0.27 16.00 1.46 14.00 20.00 0.022 

dom2 16.03 0.31 16.00 1.67 13.00 20.00 0.147 

dom3 15.63 0.32 16.00 1.75 13.00 20.00 0.010 

dom4 15.00 0.36 16.00 1.97 11.00 20.00 0.012 

dom5 14.27 0.29 14.00 1.57 12.00 18.00 0.040 

dom6 14.10 0.46 14.50 2.52 10.00 18.00 0.059 

QVG-OLD 15.19 0.20 15.17 1.10 13.50 19.33 0.001 
dom1= habilidade sensório; dom2= autonomia; dom3= atividade do passado, presente e futuro; dom4= 
participação social; dom5= morte e morrer; dom6= intimidade; QVG-Old= qualidade de vida geral; valores 
em escores; SW= teste de Shapiro-Wilk. 
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Tabela 4 - Resultados descritivos da qualidade de vida do GRM (pós-teste) 
Whoqol-Old Média Erro padrão Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo

Dom1 18.57 0.26 19.00 1.41 16.00 20.00 

Dom2 17.00 0.34 17.00 1.84 14.00 20.00 

Dom3 16.43 0.29 16.00 1.57 13.00 20.00 

Dom4 16.50 0.32 16.50 1.78 13.00 20.00 

Dom5 15.60 0.27 16.00 1.50 13.00 19.00 

Dom6 15.47 0.37 16.00 2.01 12.00 20.00 

QVG-OLD 16.59 0.14 16.67 0.77 15.17 19.17 
dom1= habilidade sensório; dom2= autonomia; dom3= atividade do passado, presente e futuro; dom4= 
participação social; dom5= morte e morrer; dom6= intimidade; QVG-Old= qualidade de vida geral; valores 
em escores. 

Nas Tabelas 5 e 6 são apresentados os resultados descritivos da qualidade de vida do 
GC através do questionário WHOQOL-OLD. Observa-se que o dom1, dom3, dom4 e 
dom5 não seguiram uma distribuição Normal. O mesmo não ocorreu nos outros domínios. 
Os valores de média e mediana ficaram próximos. 

Tabela 5 - Resultados descritivos da qualidade de vida do GC (pré-teste) 
Whoqol-Old Média Erro padrão Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo valor-p (SW)

dom1 16.97 0.22 16.50 1.19 16.00 20.00 0.000 

dom2 16.87 0.33 17.00 1.80 13.00 20.00 0.072 

dom3 16.33 0.28 16.00 1.54 12.00 19.00 0.011 

dom4 16.07 0.37 16.00 2.02 10.00 19.00 0.020 

dom5 15.67 0.32 16.00 1.75 10.00 19.00 0.018 

dom6 13.30 0.42 13.00 2.28 8.00 17.00 0.192 

QVG-OLD 15.87 0.16 15.83 0.88 14.67 17.67 0.094 
dom1= habilidade sensório; dom2= autonomia; dom3= atividade do passado, presente e futuro; dom4= 
participação social; dom5= morte e morrer; dom6= intimidade; QVG-Old= qualidade de vida geral; valores 
em escores; SW= teste de Shapiro-Wilk. 

Tabela 6 - Resultados descritivos da qualidade de vida do GC (pós-teste) 
Whoqol-Old Média Erro padrão Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo 

dom1 16.77 0.20 16.00 1.07 16.00 20.00 

dom2 16.80 0.29 16.00 1.56 14.00 20.00 

dom3 16.30 0.25 16.00 1.34 13.00 19.00 

dom4 15.83 0.32 16.00 1.76 10.00 19.00 

dom5 15.53 0.29 16.00 1.59 12.00 18.00 

dom6 13.47 0.41 13.50 2.27 8.00 17.00 

QVG-OLD 15.78 0.15 15.67 0.83 14.33 17.67 
dom1= habilidade sensório; dom2= autonomia; dom3= atividade do passado, presente e futuro; dom4= 
participação social; dom5= morte e morrer; dom6= intimidade; QVG-Old= qualidade de vida geral; valores 
em escores. 
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Na Tabela 7 são evidenciadas as comparações intragrupos da qualidade de vida avaliada 
através do questionário WHOQOL-OLD. Observa-se que o GF e GRM obtiveram 
aumentos significativos (p<0.05) em todas as variáveis, exceto nos dom1 e dom5 do GF 
que obtiveram decréscimos de seus escores. O GC não mostrou modificações na 
qualidade de vida. 

Tabela 7 - comparações intragrupos da qualidade de vida (GF,GRM e GC) 
Grupos Variáveis Delta Absoluto Valor-p 

GF 

Dom1 0.81 0.000 
Dom2 -1.19 0.000 
Dom3 -1.68 0.000 
Dom4 -1.23 0.000 
Dom5 2.00 0.000 
Dom6 -1.84 0.000 

QVG-Old -0.52 0.000 

GRM 

Dom1 -2.43 0.000 
Dom2 -0.97 0.001 
Dom3 -0.80 0.000 
Dom4 -1.50 0.000 
Dom5 -1.33 0.000 
Dom6 -1.37 0.000 

QVG-Old -1.40 0.000 

GC 

Dom1 0.20 0.479 
Dom2 0.07 0.625 
Dom3 0.03 0.822 
Dom4 0.23 0.245 
Dom5 0.13 0.786 
Dom6 -0.17 0.605 

QVG-Old 0.08 0.469 
dom1= habilidade sensório; dom2= autonomia; dom3= atividade do passado, presente e futuro; dom4= 
participação social; dom5= morte e morrer; dom6= intimidade; QVG-Old= qualidade de vida geral. 

Na figura 1 são apresentadas as comparações intergrupos da qualidade de vida avaliada 
através do questionário WHOQOL-OLD. Nesta verifica-se que os GF e GRM obtiveram 
aumentos dos escores nos dom2, dom3, dom4, dom5, dom6 e QVG-OLD (p<0.05) 
quando comparados ao GC observados através da variação percentual. O GRM 
apresentou maiores escores (p<0.05) nos dom1, dom5 e QVG-OLD que o GF. 

 
Figura 1 -  Comparações intergrupos da qualidade de vida (GF, GRM e GC). dom1= habilidade 
sensório; dom2= autonomia; dom3= atividade do passado, presente e futuro; dom4= participação 
social; dom5= morte e morrer; dom6= intimidade; QVG-Old= qualidade de vida geral; valores em 
escores; SW= teste de Shapiro-Wilk. (*p<0.05; GF vs GRM; **p<0.05; GRM vs GC; #p<0.05; GF 
vs GC. Valores=Delta %) 
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DISCUSSÃO  
A expressão “qualidade de vida” já faz alguns anos, tem ganhado amplo significado com 
destaque especial em diversas formações discursivas presentes no campo da Educação 
Física, dos Esportes e da saúde (NOGUEIRA, 2005). Atualmente, devido à adoção de um 
estilo de vida mais saudável, tem se observado um crescente número de gerontes 
engajados em programas de atividade física de caráter aeróbico e de contra-resistência 
(VIGÁRIO; OLIVEIRA, 2006).  
A prática de atividade física de pessoas com piora na qualidade de vida são menos 
abundantes do que pessoas com qualidade de vida significativamente melhor. Dados 
estes apresentados no estudo, já que tanto os idosos pertencentes tanto ao GF quanto o 
GRM mostraram aderência em relação à prática de atividade física manteve-se constante 
até o final do treinamento (MELCHOR e NÚRIA, 2006).  
A regularidade na prática de exercícios melhora o estresse psicossocial, dando maior 
satisfação na qualidade de vida (RODRIGUES et al, 2007). Observou-se neste estudo 
que o Dom. 4 (participação social) de ambos os grupos obtiveram aumentos nos escores 
quando comparados ao GC. 
O Dom1 (Habilidade sensório) avalia o funcionamento sensorial e o impacto da perda das 
habilidades sensorias na qualidade de vida dos idosos (WHOQOL GROUP, 1998). Neste 
domínio o GF obteve piora dos escores no pré e no pós teste e ambos os grupos (GF e 
GRM) não obtiveram melhoras significativas nos escores quando comparados ao GC. Em 
outro estudo realizado por Vale e Dantas (2003), na aplicação do domínio Físico onde 
questões versam sobre as percepções de dor e desconforto, de energia e fadiga e de 
sono e descanso, encontraram escores de 15, 56±2,08 para um grupo ativo participante 
de um programa de treinamento resistido de força, estando com este valor acima do nível 
suficiência da OMS (14,00), valores esses que não foram alcançados pelo GF do 
presente estudo. Ainda no mesmo domínio, Amorim e Dantas (2002) obtiveram diferenças 
significativas do pré para o pós-teste. 
Mota et al. (2006) compararam o nível de qualidade de vida entre idosos que praticavam 
uma atividade física e aqueles que não praticavam. Para tal, utilizou como instrumento 
para avaliação da qualidade de vida o questionário SF-36. Em seus resultados, 
observaram que o grupo controle (n=42 idosos), o qual não participou do programa de 
atividade física teve uma pontuação significativamente menor em todos os domínios do 
teste quando comparada ao do grupo experimental (n=46 idosos). Estes achados dão 
sustentação aos resultados encontrados no presente estudo, já que a figura 1 mostra 
melhoras nos níveis de qualidade de vida de ambos os grupos em quase todos os 
domínios comparados ao grupo controle. 
Verificando-se a figura 1, notou-se que as médias dos escores dos níveis de qualidade de 
vida melhoraram no pós-teste, principalmente o Dom1, Dom5 e QVG do GRM em relação 
ao GF, sugerindo que este grupo conseguiu perceber modificações positivas nestes 
domínios (Habilidade sensório, morte/morrer e qualidade de vida geral), através das 
respostas do questionário. Contrapondo estes dados, King et al. (2000) não conseguiram 
diagnosticar diferenças significativas no domínio da percepção do bem-estar dos 
indivíduos que participaram do estudo comparando dois tipos de treinamentos distintos, 
sendo um deles o treinamento de força e o treinamento de flexibilidade, sendo este último 
não aplicado na presente pesquisa.  
Analisando a figura 1, verificou-se que ambos os grupos apresentaram escores melhores 
dos níveis de qualidade de vida nos Dom2, Dom3, Dom4, Dom5, Dom6 e QVG em 
relação com GC. Achados de Carter et al. (2002) encontraram alta correlação entre o 
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treinamento de força da musculatura da extensão de joelhos com a qualidade de vida, 
mostrando maior autonomia para realização das atividades do cotidiano. Essa correlação 
foi alcançada com a administração do questionário “Quality of Life Questionnaire of the 
European Foundation for Osteoporosis” – QUALEFFO. Este instrumento é utilizado pelo 
Canadian Multicentre Osteoporosis Study (CaMOS) e aborda medidas de dor, de função 
física, de função social, de percepção geral de saúde e de função mental. Alguns destes 
dados corroboram com a presente pesquisa já que o GF também realizou treinamento de 
extensão de   joelhos, mostrando no Dom2 (autonomia) melhores escores em relação ao 
GC.   
Em um estudo realizado por Vale (2004), observou-se que os níveis de qualidade de vida 
de um grupo praticante de treinamento de força por 16 semanas, melhoraram do pré para 
o pós-teste, principalmente o Dom3 (nível de independência) e o Dom4 (relações sociais) 
do WHOQOL-100. Isto sugere que o grupo de força conseguiu perceber modificações 
positivas nestes domínios, através das respostas do questionário. Esta percepção não 
atingiu, significativamente, os outros domínios, embora o grupo tenha relatado melhoras 
de qualidade de vida. Neste estudo foi observado melhoras intragrupos nos escores de 
qualidade de vida no Dom 2 do GF, modificações estas que podem ser observadas do 
pré-teste (13,51) para o pós-teste (14,87).  
 
CONCLUSÃO 
Desta forma, concluí-se com os achados da pesquisa que os idosos pertencentes ao GF 
e GRM melhoraram seus níveis de qualidade de vida quando comparados ao GC, sendo 
que no GRM observou-se níveis de qualidade de vida melhores no pós-teste, 
principalmente o Dom1, Dom5 e QVG do em comparação ao GF. A avaliação das 
condições de vida e saúde dos idosos buscam a implementação de propostas de 
intervenção, através da prática regular de exercício físico especializado com a finalidade 
de promoção do bem-estar dos que envelhecem, tornando-os mais úteis no contexto 
social em que vivem. 
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