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 “Bom mesmo é ir à luta com determinação, 

abraçar a vida com paixão, perder com 

classe e vencer com ousadia, pois o triunfo 

pertence a quem mais se atreve. E a vida é 

muito curta para ser insignificante.” 

 

                                                                                                                (Charles Chaplin)                                           
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Resumo 
O progressivo envelhecimento populacional tem suscitado uma cada vez maior 

preocupação e um particular interesse da sociedade. Para além de melhorar a condição 

física e a robustez do idoso, a atividade física tem também a vantagem de servir como um 

bom complemento psicológico, permitindo a “fuga” às depressões e incentivo ao convívio 

social.  A adoção de um estilo de vida ativo é considerada um importante componente para 

a melhoria da qualidade de vida e independência funcional dos idosos. 

Existem evidências científicas de que a atividade física pode ser usada no sentido 

de retardar, e até mesmo atenuar, o processo de declínio das funções orgânicas que são 

observadas com o envelhecimento.  As mudanças decorrentes da terceira idade requerem 

também uma adaptação dos próprios idosos e a forma como cada um se adapta, constitui 

um fator determinante no seu processo de envelhecimento. 

Nos últimos anos, temos assistido a um crescente número de estudos associados à 

prática de atividade física na terceira idade, o que revela uma forte aposta em promover 

esta temática. Como sinal dessa tendência, tivemos em 2012 o Ano Europeu do 

Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações que, face à tendência de 

envelhecimento da população da Europa procurou sensibilizar a sociedade europeia para 

o contributo prestado pelas pessoas mais velhas, bem como promover medidas que 

criassem mais e melhores oportunidades para que os cidadãos idosos se mantenham ativos. 

O presente estudo surge na sequência desta linha de investigação, sendo de tipo 

descritivo com uma abordagem qualitativa, complementado por uma análise de conteúdos 

dos idosos entrevistados.  Para avaliar a qualidade de vida dos mesmos foi aplicada a 

escala de whoqol-old.  A amostra deste estudo é constituída por 9 indivíduos (idosos), com 

idade compreendida entre 73 anos e 87 anos, dos quais 4 são do sexo feminino, 

correspondente a 40% e os restantes 5 são do sexo masculino correspondente a 60% dos 

sujeitos inquiridos, sendo a idade média dos mesmos de 80 anos.   

Observou-se que os idosos entrevistados estavam informados e/ou sensibilizados 

para as questões gerais sobre a atividade física, embora de uma forma “vaga”, tendo uma 

perceção adequada sobre a importância e benefícios da mesma.  
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Em termos globais, constatou-se que a atividade física influencia 

significativamente a mudança de hábitos de vida, bem como, a promoção da qualidade de 

vida dos idosos entrevistados.  

 
Palavra-chave - idosos, envelhecimento, atividade física e qualidade vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

Abstract 
The progressive aging of the population has raised increasing concern and a particular 
interest in society.  In addition to improving the physical condition and strength of the 
elderly, physical activity also has the advantage of serving as a good psychological 
complement, allowing them to “escape” from depression and encourage social interaction. 
The adoption of an active lifestyle is considered an important component for improving 
the quality of life and functional independence of the elderly. 

There is a lot of scientific evidence that physical activity can be used to delay, and even 
attenuate, the process of decline in body functions that are observed with aging. The 
changes resulting from old age also require an adaptation of the elderly themselves and 
the way each one adapts is a determining factor in their aging process. 

In recent years, we have witnessed a growing number of studies associated with the 
practice of physical activity in old age, which reveals a strong commitment to promoting 
this theme.  As a sign of this trend, in 2012 we had the European Year of Active Aging 
and Solidarity between Generations, which, given the aging trend of the population in 
Europe, sought to make European society aware of the contribution made by older people, 
as well as to promote measures that create more and better opportunities for senior citizens 
to stay active. 

The present study follows on from this line of investigation, being descriptive with a 
qualitative approach, complemented by a content analysis of the elderly interviewed.  To 
assess their quality of life, the whoqol-old scale was applied. The study sample is found 
by 9 of these females, aged between 73 years and 87 years, of which 4 are female, 
corresponding to 40% and the remaining 5 are male corresponding to 60% of respondents, 
having the their average age is 80 years. 

It was observed that the elderly interviewed were informed and/or sensitized to general 
issues about physical activity, although in a “vague” way, having an adequate perception 
of its importance and benefits. 

In global terms, it was found that physical activity completely influences the change in 
lifestyle habits, as well as in promoting the quality of life of the elderly interviewed. 

Keywords- elderly, aging, physical activity and quality of life. 
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Introdução  
   

  Com o passar do tempo o idoso começa a perder o poder físico, psíquico e 

cognitivo.  É preciso uma intervenção sábia e adequada. O exercício físico poderá ajudar 

muito para que o idoso mantenha o tónus muscular, a boa circulação sanguínea 

promovendo assim um bom desenvolvimento físico e psicológico. O corpo que é 

estimulado transforma-se e envelhece bem.  

Schilder (1994), relata que por meio das alterações que ocorrem ao longo da vida 

estamos sempre construindo um modelo postural de nós mesmos, que se modifica 

constantemente.  Desta maneira o autor, evidencia que cada nova postura, ou movimento, 

é registado neste esquema plástico, e a atividade cortical cria uma relação com cada novo 

grupo de sensações evocadas pela postura alterada.  

"O envelhecimento da população é um dos maiores triunfos da humanidade 

e também um dos nossos grandes desafios. Ao entrarmos no século XXI, o 

envelhecimento global causará um aumento das demandas sociais e económicas 

em todo o mundo.  No entanto, as pessoas da terceira idade são, geralmente, 

ignoradas como recurso quando, na verdade, constituem recurso importante para 

a estrutura das nossas sociedades” (WHO, 2005, p.8). 

Segundo a WHO (2012), atualmente a população mundial com 60 ou mais anos 

ronda os 650 milhões e estima-se que em 2050 se alcançarão os 2000 milhões, refletindo-

se assim um sucesso das políticas de saúde pública e do desenvolvimento 

socioeconómico.  Sendo assim, a atividade física é uma das principais estratégias para a 

promoção da saúde, sendo fundamental para alterar estilos de vida causadores das doenças 

e incapacidades, cujo lado mais visível tem sido o aumento da obesidade, hipertensão, 

diabetes e doenças cardiovasculares.   A Organização Mundial de Saúde (OMS) reuniu as 

recomendações específicas para esta população, no sentido de promover um 

envelhecimento saudável (WHO, 2015).  Para o idoso, ter saúde é a componente mais 

importante da felicidade (Fernandez-Ballesteros, 1999).  
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Para Paul, Fonseca, Martin e Amado (2005), o termo qualidade de vida surgiu na 

década de 90 na OMS, onde se formou um grupo que assumiu o estudo da mesma, 

definindo-a como a perceção individual da sua posição na vida no contexto da cultura e 

sistema de valores nos quais se insere e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações.  Neste modelo da OMS, a qualidade de vida abrange as 

dimensões físicas, psicológicas, sociais e ambientais, introduzindo diversas variáveis que 

não se sobrepõem à satisfação de vida quanto à compreensão do processo de 

envelhecimento. 

De acordo com Portugal e Azevedo (2011), a velhice tem determinadas 

características específicas, no entanto, o mais relevante é minimizar os sinais de que os 

idosos reconhecem e perceber que estes são normais do envelhecimento e não deverão 

constituir ameaças à integridade física, mental e social.  O idoso deve estar sempre atento 

às manifestações problemáticas que interferem com o seu bem-estar ou funcionamento 

diário e consultar um profissional de saúde da sua confiança.  Entretanto, Frank (2008), 

define o envelhecimento como sendo um processo complexo que resulta na alteração das 

funções orgânicas do organismo, levando ao aumento da suscetibilidade do mesmo para a 

doença e para a morte.  

A escolha desta temática, justifica-se pelo facto de que, durante o meu percurso 

académico em Portugal, pude observar que os idosos que vivem neste país têm uma 

esperança média de vida muito alta, sendo comum ver nas ruas idosos de 80 anos com um 

espírito ativo e dinâmico.  

Perante isto, decidi desenvolver o estudo sobre a qualidade de vida dos idosos que 

vivem em Portugal, mais precisamente na zona de grande Lisboa.  

  Posto isto, surgiu a seguinte pergunta de partida: será que a prática de atividade 

física é um fator que contribuí para o envelhecimento saudável? 

Como forma de responder à questão traçamos os seguintes objetivos:  

Objetivo geral: compreender a importância da prática de atividade física nos idosos; 

Objetivos específicos: identificar os deferentes tipos de atividade física praticada pelos 

idosos; conhecer as principais doenças que afetam os idosos;  identificar alguns benefícios 

que o exercício físico poder trazer na vida do idoso; entender como a atividade física 
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poderá ser um agente promotor de uma melhor qualidade de vida para o idoso;  conhecer 

a perceção que os idosos que vivem na grande Lisboa, têm sobre a atividade física na 

terceira idade.                          

Organização do trabalho  
A apresentação deste projeto de intervenção está distribuída em três partes:  

Na parte introdutória foi possível delimitar o problema e os objetivos que 

nortearam a pesquisa. 

Depois foi elaborado o capítulo um, nos quais foi delineado o referencial teórico 

acerca do envelhecimento, (conceitos e processos do mesmo) de seguida a definição de 

exercícios físicos e atividade física, os diferentes tipos de atividades físicas para idosos, 

as doenças que afetam os idosos, os benefícios da prática da atividade física e a qualidade 

de vida. 

Em seguida, no segundo capítulo, foram explicados o enquadramento 

metodológico, tipologia, universo, amostra e instrumentos utilizados neste estudo, os 

pressupostos metodológicos que dirigiram a pesquisa, bem como o plano de ação. 

Seguem as considerações finais e referências bibliográficas utilizadas na pesquisa 

teórica, constituída de livros, artigos científicos, dissertações, teses, legislações e demais 

documentos consultados.  
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1- O Idoso e o envelhecimento 
1.1-Caracterização do processo de envelhecimento  

“A preocupação com a velhice e com o envelhecimento é tão antiga quanto 

a civilização” (Mazza e Lefrève, 2005, p.1). Mas na contemporaneidade “o 

processo de envelhecimento e as mudanças a ele associadas constituem um dos 

temas de maior interesse no âmbito da investigação científica (…)” (Figueiredo, 

2007, p. 30), tendo em consideração que “o aumento da proporção de idosos na 

sociedade é um fenómeno relativamente recente ao qual se estão a tentar adaptar 

mesmo os países mais desenvolvidos” (Figueiredo, 2007, p.29). 

Face à necessidade de compreensão desta temática surgiu a gerontologia, 

entendida como “(…) a ciência que estuda o processo de envelhecimento nas suas mais 

diversas dimensões, e se constitui, na prática, na ótica atual, numa especialidade de 

diferentes profissões.  A gerontologia é multidisciplinar, pois reúne conceitos teóricos 

provenientes de diferentes disciplinas, em torno do seu objeto de estudo” (cf. Pavarini e 

Mendiondo et al., 2005, p.5). 

Entretanto, começou a ganhar estatuto sobretudo, a partir dos anos 80, devido ao 

facto de surgirem os primeiros manuais sistematizando conhecimentos multidisciplinares 

(de áreas como:  a bioquímica, medicina, psicologia, sociologia, economia) sobre 

temáticas relacionadas com o envelhecimento e o idoso (cf. Paúl, 2005, p.24).  

Segundo Kuczmarski (2000), o processo do envelhecimento define-se pelo 

conjunto de alterações físicas (morfológicas e funcionais) que acontecem ao longo do 

tempo. O processo de envelhecimento é único para cada pessoa, sendo resultado da 

interação dos fatores genéticos e ambientais (Silva, 2009, p.25).  

Para Silva (2009), o envelhecimento não tem de ser necessariamente patológico, 

devendo ser encarado como uma etapa natural do desenvolvimento.  Segundo Maciel 

(2010), manter a autonomia e independência durante o processo de envelhecimento é uma 

meta fundamental a ser alcançada.  

Sendo assim, o envelhecimento é caracterizado como sendo um processo natural 

de todo o desenvolvimento humano e que acarreta perdas progressivas das aptidões 

funcionais do nosso organismo, essas alterações, podem levar a uma diminuição na 

qualidade de vida do idoso, por interferir na capacidade de realizar as suas atividades de 
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vida diárias e assim colocar em maior vulnerabilidade a sua saúde (Barros, Garcia, 

D’Amor, Da Silva, Vasconcelos, Carvalho, 2005, citando Okuma, SS., 1998).  

Durante o processo de envelhecimento também ocorre uma atrofia muscular lenta 

e gradual, levando a uma perda de massa muscular (sarcopénia) e consequente diminuição 

da força, resistência, agilidade e flexibilidade (Barros et al, 2005, citando Furtado & 

Tavares, 2006).  

Pode-se dizer também, que o envelhecimento humano consiste num processo de 

mudança progressiva da estrutura biológica, psicológica e social das pessoas que, se inicia 

antes do nascimento e se desenvolve ao longo da vida (Direção Geral de Saúde – DGS, 

2004). 

O envelhecimento não é um problema, mas um processo do ciclo vital que deve 

ser vivido de uma forma saudável e autónoma o maior tempo possível (DGS, 2004).    Para 

isso, é necessário que as pessoas idosas se envolvam na vida social, económica, cultural, 

espiritual e civil, para que envelheçam de uma forma ativa.                          

“No nível biológico, o envelhecimento é associado ao acumulo de uma 

grande variedade de danos moleculares e celulares.  Com o tempo, esse dano leva 

a uma perda gradual nas reservas fisiológicas, um aumento do risco de contrair 

diversas doenças e um declínio geral na capacidade intrínseca do indivíduo.  Em 

última instância, resulta no falecimento.  Porém, essas mudanças não são lineares 

ou consistentes e são apenas vagamente associadas à idade de uma pessoa em 

anos” (WHO,2015, p.12).  

Por outro lado, a nível psicológico, refere-se às competências comportamentais 

que a pessoa idosa pode alterar em resposta às alterações ambientais, abrange ainda a 

inteligência, a memória e a motivação.  Quanto ao nível social, esta representa a relação 

da pessoa idosa com os outros elementos da comunidade onde está inserida, relativamente 

aos papéis, rotinas e estatuto.  Podemos acrescentar que as pessoas idosas podem viver 

em isolamento social e solidão, mesmo quando vivem acompanhadas com familiares ou 

outros indivíduos. O facto de a pessoa idosa não contribuir produtivamente para a 

sociedade leva a que seja tratada de forma diferente, o que prejudica a sua integração 

social e, consequentemente pode levar à marginalização (Fontaine, 2000).  

Todavia, há diversos fatores que interferem no processo do envelhecimento.  Para 

Paúl (2005), o processo do envelhecimento possui três elementos:  a senescência, onde o 

processo de envelhecimento biológico advém da vulnerabilidade crescente e de maior 

probabilidade de falecer, o envelhecimento social, referente aos papéis sociais adequados 

às expectativas da sociedade e o envelhecimento psicológico, definido pela regulação do 

próprio individuo, pelo tomar de decisões e opções, adequando-se ao processo de 
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senescência e do envelhecimento.  É producente que o processo de envelhecimento seja 

encarado como um processo natural e não como um problema.  

Contudo, para que seja vivenciado com autonomia e independência, é necessária 

uma mudança nos comportamentos e atitudes da população, na formação dos 

profissionais de saúde e de apoio social, além de uma adaptação dos serviços de saúde e 

de apoio social às novas realidades sociais e familiares das pessoas idosas, assim comum 

a adaptação do meio ambiente de acordo com as fragilidades que prevalecem com maior 

frequência nas pessoas com idade avançada (DGS, 2004).      

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a tendência é que os idosos se 

tornem cada vez mais numerosos em relação às pessoas mais jovens.  Em 2050 as pessoas 

idosas ascenderão a dois mil milhões (20% da população mundial), sendo que o número 

de pessoas com mais de 60 anos superará a população de jovens com menos de 15 anos 

(DGS,2014).    Este processo de envelhecimento responde a tendências demográficas 

como a descida das taxas de fertilidade e natalidade, resultando no decréscimo do número 

de jovens, na diminuição da taxa de mortalidade e consequente aumento da esperança de 

vida e desaceleração da migração (DGS, 2014).  

No entanto, em Portugal e segundo as projeções do Instituto Nacional de Estatística 

(INE), para população residente no período compreendido entre 2012 e 2060, prevê-se um 

declínio populacional de 22% (10,5 milhões para 8,6 milhões de habitantes) e esperam-se 

também alterações da estrutura etária da população, resultando num continuado e forte 

envelhecimento demográfico (DGS,2014). Segundo a OMS (2003), o conceito de idoso 

engloba todas as pessoas com mais de 60 ou 65 anos, consoante se trate de países em 

desenvolvimento ou países desenvolvidos, respetivamente.     No entanto, a idade é, por si 

só, uma característica multidimensional, uma vez que ela pode ser cronológica, 

correspondente à idade determinada pelo calendário, biológica, aquela determinada pelo 

estado de saúde, social e ainda psicológica (Fernandes, 2002).  

Para definirmos o idoso, Rosa (2012) abordar três conceitos diferentes, são eles: a 

idade cronológica, a idade biológica (relacionada com o estado funcional dos órgãos 

internos e sistemas do corpo humano) e a idade psicológica.    Podemos referir ainda um 

quarto conceito, a idade social, que muitas vezes está diretamente relacionada com a 

longevidade e esperança média de vida de uma determinada sociedade.  Vulgarmente são 

estabelecidos limites cronológicos para declarar quem é ou não é idoso, contudo, esta 

idade nem sempre tem em conta a idade biológica e a idade psicológica. 
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O envelhecimento, por outro lado, segundo a mesma autora é um processo 

complexo que com o decorrer do tempo diminui a adaptabilidade, a capacidade funcional 

e na sua fase mais avançada leva a morte.  Esta vária de pessoa para pessoa, devido à sua 

genética, prevalência de doenças, comportamentos e estilo de vida. No entanto, o 

desenvolvimento da definição do conceito de envelhecimento e idoso têm gerado o 

aparecimento de inúmeras teorias que têm como finalidade tentar explicar as razões da 

perda de capacidades no ser humano. 

Das demais teorias realçamos aquelas que defendem que o envelhecimento tem 

origem em fatores endógenos e modificação da genética e, aquelas que defendem que o 

envelhecimento é consequência de fatores exógenos/ ambientais. Porém, existe ainda 

quem defenda que ambas as teorias anteriores se sustentem, afirmando que o 

envelhecimento é definido devido às características genéticas de cada individuo, mas que 

podem ser influenciadas positiva ou negativamente pelos fatores exógenos/ ambientais 

(Rosa, 2012).  

 

1.2-Principais doenças que afetam os idosos  
Está provado que o sedentarismo é uma das maiores causas de morte do nosso 

século. Numa população aparentemente saudável ou numa população especial, a 

Atividade Física (AF) assume um papel crucial na saúde e bem-estar.  A considerável 

redução da Atividade Física e os perigos associados ao sedentarismo, que afetam todos 

os grupos populacionais, constituem um fator de risco para o desenvolvimento de muitas 

doenças crónico-degenerativas (Baptista et al., 2011). 

Para Glaner (2012), a atividade física é entendida como todo e qualquer 

movimento corporal que resulta num gasto energético acima dos níveis de repouso.       

Desta forma, a atividade física seja no trabalho, no lazer e nas demais atividades diárias 

é apontada como importante aliada quando se refere à manutenção corporal e prevenção 

de doenças crónicas degenerativas.  Os idosos que apresentam mais doenças também 

possuem uma maior probabilidade de terem dificuldades na mobilidade, mudanças 

funcionais ou de ficarem hospitalizados. Os motivos destas imobilidades seriam as 

doenças crónicas, as fraturas do quadril, os derrames, a artrite e as doenças cardíacas. 
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Também se torna importante a observação da cognição porque poderá interferir no grau 

de autonomia e independência do idoso (Knorst, Silva, Mantelli & Bós, 2001). 

 Maciel (2015), diz que a prática dos exercícios físicos proporciona melhorias na 

saúde dos indivíduos adultos ou na terceira idade.  Para Carmo et. al., (2009), os idosos 

que praticam exercícios físicos exibem níveis de força muito mais elevado que os 

sedentários, por isso, o objetivo principal dos exercícios físicos para o idoso é o 

retardamento do processo inevitável do envelhecimento, através da manutenção de um 

estado suficientemente saudável, senão perfeitamente equilibrado, que possibilite a 

normalização da vida e afaste os fatores de riscos e patologias na terceira idade.  

Perante isto, a WHO (2005) cita as principais doenças crónicas que afetam os 

idosos em todo o mundo: doenças cardiovasculares tais como: doença coronária; 

Hipertensão; Derrame; Diabete; Câncer; Doença pulmonar obstrutiva crónica; doenças 

músculo-esqueléticas (como artrite e osteoporose); doenças mentais (principalmente 

demência e depressão); cegueira e diminuição da visão. 

A obesidade é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como um 

importante problema da saúde pública, afetando crianças, adolescentes e adultos (WHO, 

1998).  Os dados do Internacional Obesity Task Force (2000) mostraram que, nos últimos 

anos, a prevalência de obesidade tem aumentado significativamente em várias regiões do 

mundo, sendo responsável, em grande parte, pelo aumento da mortalidade e morbilidade 

com implicações significativas no indivíduo, na família e na comunidade (Dietz et al., 

1999; cole et al., 2000).  Fatores associados à obesidade as alterações socioeconómicas 

decorrentes da melhoria das condições de vida das populações, associaram-se a uma 

mudança nos hábitos de vida designadamente nos padrões alimentares, traduzidos num 

aumento no consumo de comidas rápidas e no sedentarismo.  

Simultaneamente, foram observados aumentos na prevalência de excesso de peso 

e obesidade (Kain et al., 2002).  Para Filho (2006), o desenvolvimento da maioria das 

doenças crónicas degenerativas é influenciado pela prática da atividade física como 

proteção ou pelos efeitos prejudicais do sedentarismo, nomeadamente na capacidade 

ventilatória, na capacidade de oxigénio pelos tecidos do indivíduo, na coagulação do 

sangue, no equilíbrio emocional na massa e qualidade muscular na obesidade e também 

na socialização.  Estes efeitos podem ocorrer em qualquer idade, género ou estado de 

saúde, no entanto, no caso dos idosos, temos uma condição particular condicionante da 

sua saúde, que Filho (2006) designa por “síndrome da imobilidade ou imobilismo” que 
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ocorre como consequência de uma dor, queda ou condições ambientais e se carateriza pela 

restrição progressiva da movimentação do paciente.  

Para o autor, a atividade física constitui a principal indicação terapêutica para 

contrariar a síndrome da imobilidade, pois entende que a reativação da atividade motora, 

que tinha sido reduzida, irá reverter o estado de saúde do idoso, devolvendo o seu estado 

funcional prévio.   O sedentarismo é deste modo, considerado uma doença responsável 

pela limitação funcional do idoso.  Esta doença deve ser prevenida ou tratada com 

atividade física programada, que pode evitar a sua instalação, limitar a progressão ou 

corrigir as disfunções que dela podem resultar. 

As doenças crónicas não transmissíveis (doenças cardiovasculares, cancro, 

patologias respiratórias crónicas, diabetes mellitus, as doenças osteoarticulares e as 

perturbações da saúde mental, como a depressão) constituem, hoje, a principal causa de 

morbilidade e mortalidade nas sociedades desenvolvidas.  São também estas doenças as 

principais responsáveis por situações de incapacidade, muitas vezes permanente, e perda 

de qualidade de vida, com expressão muito significativa no consumo de serviços de saúde, 

meios complementares de diagnóstico, medicamentos e dias de internamento (Carta de 

Ottawa, 1986).  

A saúde é um conceito positivo, que acentua os recursos sociais e pessoais, bem 

como as capacidades físicas. Em consequência, a Promoção da Saúde não é uma 

responsabilidade exclusiva do sector da saúde, pois exige estilos de vida saudáveis para 

atingir o bem-estar (Carta de Ottawa, 1986).  O consumo de tabaco, os erros alimentares, 

a obesidade, o consumo excessivo de álcool, a inatividade física e a má gestão do stress 

estão hoje claramente identificadas como sendo os principais fatores implicados na origem 

de doenças crónicas.  

 Filho (2006), refere que existem três tipos de causas mais habituais do 

sedentarismo nos idosos (causas orgânicas, culturais e ambientais).  As primeiras estão 

relacionadas com a existência de algum tipo de lesão que limite a prática da atividade 

física.  As causas culturais têm a ver com o excesso de cuidados não deixando o idoso 

desenvolver as suas potencialidades.   As irregularidades do solo, a ausência de corrimões 

ou de semáforos, são alguns exemplos das causas ambientais, que dificultam a locomoção 

dos idosos.  

Segundo o mesmo autor, o sedentarismo é uma das maiores epidemias e causas da 

morte do nosso século.  Numa população aparentemente saudável ou numa população 
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especial, a Atividade Física (AF) assume um papel crucial na saúde, especialmente no 

caso dos idosos. 

Para Schveitzer (2010), o idoso sofre alterações que comprometem a sua 

alimentação.  Com isso para que venha a ter uma boa qualidade de vida, é importante o 

cuidado com a alimentação, ajudando na prevenção de outras doenças que possa vir a 

piorar a sua saúde (Ribeiro, 2005).  

Neste caso, a promoção da saúde é o processo que permite às pessoas controlar e 

melhorar a sua saúde.  

 De acordo com a Direção-Geral de Saúde (2006, p.9), “a promoção da 

saúde e os cuidados de prevenção, dirigidos às pessoas idosas, aumentam a 

longevidade e melhoram a saúde e a qualidade de vida e ajudam a racionalizar os 

recursos da sociedade”.  

Sendo assim, a Organização Mundial de Saúde (1986), na Carta de Ottawa, a 

promoção da saúde é entendida como o processo que propõe aumentar a capacidade dos 

indivíduos e comunidades para controlarem a sua saúde, de forma a melhorá-la.  Fomenta 

o indivíduo a estar apto a identificar e a realizar as suas aspirações, a satisfazer as suas 

necessidades e a modificar ou adaptar-se ao meio, de forma a atingir um estado, meios 

para assegurar um maior controlo sobre a sua própria saúde e de a melhorar, através da 

melhoria da informação, da educação para a saúde e do reforço das competências que 

habilitem para uma vida saudável, pelo que é fundamental educar a população.  O 

conceito de saúde tem vindo a ser associado ao de estilo de vida.  

O estilo de vida individual é descrito através dos padrões de comportamento 

suscetíveis de serem observados, os quais podem ter um efeito marcante na saúde do 

próprio indivíduo e na saúde de outros (Matos e Carvalhos, 1998).  Os estilos de vida 

podem ser definidos como o conjunto de hábitos e comportamentos de respostas às 

situações do dia-a-dia, apreendidos através do processo de socialização e constantemente 

reinterpretados e testados ao longo do ciclo de vida em diferentes situações sociais.  

Assim sendo, os estilos de vida podem influenciar e afetar a saúde individual, 

assim como a saúde coletiva (WHO, 1998).   A saúde tem tradicionalmente sido encarada 

como sendo da principal responsabilidade dos ministérios da saúde. A melhor 

compreensão dos seus determinantes, tem evidenciado, no entanto, que as políticas e 

ações dos diferentes setores sociais são reconhecidas entre os fatores que mais 

influenciam o estado de saúde das populações.  
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O crescente aumento de idosos requer atenção de toda a sociedade, pois quando 

se tem pessoas saudáveis gasta-se menos com a saúde e a melhor maneira de não adoecer 

é prevenir a doença.   É preciso mostrar que o sedentarismo pode trazer inúmeras doenças 

para todas as pessoas, independente da idade. Portanto, a sociedade merece mais 

esclarecimentos a respeito dos benefícios que a atividade física pode proporcionar (WHO, 

1998). 

 

  1.3-Atividade física e exercícios físicos  
Gomes (2016), define atividade física como sendo todo movimento corporal 

realizado ao longo do dia, que resulte em gasto energético acima dos níveis do repouso, 

tendo algumas funções iguais à dos exercícios físicos, porem não tão quanto as 

finalidades, por exemplo, caminhar deslocando-se de um lado para outro, subir e descer 

escadas, passear com o cachorro, dançar, e atividades recreativas com a família.  Mas 

essas atividades não têm uma programação de funcionamento para condicionar a 

musculatura do corpo, tendo como objetivo promover os benefícios esperados, sendo só 

uma atividade diária enquanto o exercício físico se define, como formas de atividade 

física planejada, estruturada, repetitiva, que objetiva o desenvolvimento da condição 

física, de habilidades motoras ou a reabilitação orgânica funcional.   

 A atividade física também, pode ser definida como movimento corporal, 

produzidos pelos   músculos esqueléticos, que ressalta em gasto energéticos, maior que o 

nível em repouso (Guaraldo 2012, p.11).    

Argento (2010), apresenta diferenças entre atividades físicas e exercícios físicos 

citando exemplos:   

Em relação as atividades físicas, temos como exemplos: a caminhada, serviços 

domésticos, subir uma simples escada, atividade de baixo rendimento.  E por outro lado 

temos os exercícios físicos tais como:  aulas em academias, caminhadas ou corridas em 

pista, ciclismo de grandes distâncias, musculação, aula dança e exercícios físicos.  

Essas atividades acima mencionadas, segundo Knorst, Silva, Mantelli & Bós, 

(2001), podem ser definidas também como atividades de vida diárias (AIVDs) e 

atividades instrumentais de vida diária (AIVD).  As Atividades de vida diárias são 

atividades de autocuidado, tais como: tomar banho, vestir-se,  ir à casa de banho, deitar 

ou levantar-se da cama para uma cadeira,  ter autocontrolo da urina e evacuação e 

alimentar- se sozinho enquanto que, as atividades instrumentais de vida diária são mais 

elaboradas que as primeiras e englobam: preparar as suas refeições, realizar trabalho 
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doméstico,  lembrar-se de tomar os medicamentos,  subir escadas, caminhar fora de casa, 

fazer compras e utilizar transportes públicos.  

Os exercícios físicos escolhidos deverão ser a que lhe dê mais prazer e satisfação, 

e deverá ser incluída em sua rotina diária, e praticada com regularidade.  Os exercícios 

devem ser iniciados após uma avaliação médica e deve ser acompanhado por um 

profissional de educação física. 

1.4-Atividade físicas para idosos  
Para Silva (2012), atividade física escolhida pela pessoa que está sendo atendida, 

deverá ser a que lhe dê mais prazer e satisfação, e deverá ser incluída na sua rotina diária, 

e praticada com regularidade, os exercícios devem ser iniciados após uma avaliação 

médica e deve ser acompanhada por um profissional de educação física. 

Continuando com o mesmo autor, as atividades físicas deverão ser praticadas com 

roupas confortáveis, calçados adequados, em academias, clubes, ao ar livre e dentro do 

limite individual de cada um. Ferreira (2007), salienta que é de suma importância a 

elaboração e preparo do programa de atividades físicas na terceira idade, visto que, este 

deve-se levar em consideração as diversas condições físicas, psíquicas e sociais.  Idosos 

se apresentam, tornando-se assim difícil uma única linha e tipos de atividades. Porém, o 

autor aconselha que as atividades físicas dirigidas para idosos sejam divididas em quatro 

partes:  aquecimento; alongamentos; desenvolvimento; relaxamento ou finalização.  

O mesmo autor, caracteriza cada etapa como: o aquecimento momento de 

incentivo para o início das atividades, alongamentos que servirão para coluna vertebral e 

musculatura, desenvolvimento que consiste na parte em que realmente serão 

desenvolvidas habilidades e capacidades, para busca da qualidade de vida e o relaxamento 

ou finalização que permitirá que a pessoa retorne e tenha um momento agradável 

(Ferreira, 2007).  

Os melhores tipos de exercício físico para a pessoa idosa, são aqueles que estão 

relacionados com as atividades aeróbicas e que se adaptam às capacidades físicas.  Entre 

os exercícios aeróbicos (caminhadas, dançar, natação, alongamento), o mais aconselhável 

é a marcha livre.  

Ermida (2000, p: 100), defende que “para conseguir os melhores resultados [nos 

idosos] o plano de exercício deve incluir não só exercícios aeróbicos, mas também 



25 
 

exercício de força e resistência, procurando assim conseguir a manutenção ou a melhoria 

do estado cardiovascular, mas também o aumento da massa e da força muscular”.  

Por outro lado, Takahashi e Tumulero (2004), afirmam que para melhorar a 

qualidade de vida do idoso, deve ser criado um programa de atividade física que deverá 

diminuir os efeitos do processo de envelhecimento. Para que isto seja possível, são 

apresentados alguns pontos programáticos de tarefas a realizar:            

Atividades moderadas e progressivas (preparando gradualmente o organismo para 

estímulos cada vez mais fortes); Atividades de força, com carga (principalmente para os 

músculos responsáveis por sustentação/postura, evitando cargas muito fortes e contrações 

isométricas);  Atividades de resistência (com vista à redução das restrições no rendimento 

pessoal); Atividades aeróbicas de baixa intensidade (para reduzir a incidência de lesões); 

Exercícios de alongamentos (para melhorar a flexibilidade e mobilidade) e atividades de 

relaxamento; Promoção das atividades de lazer (fundamentais para a produção de 

endorfinas responsáveis pela sensação de bem-estar e recuperação da autoestima) e 

Realização de atividades de sociabilização. 

Dando continuidade com o mesmo autor, as atividades físicas nas pessoas idosas 

devem ser rígidas por quatro recomendações básicas: atividades aeróbicas, fortalecimento 

muscular, flexibilidade e equilíbrio.   As atividades aeróbicas devem incluir exercícios 

que trabalhem os grandes grupos musculares, como, por exemplo: andar, pedalar, dançar 

e nadar. 

Os exercícios de fortalecimento muscular podem englobar o levantamento, 

transporte e mover pesos.   Na flexibilidade são utilizados almofadas e bancos para que 

se possam fazer exercícios posturais e movimentos mais amplos.  Por último o equilíbrio 

pode ser trabalhado com exercícios de coordenação e exercícios onde a visão esteja 

tapada.  

Ainda,  segundo o autor Ferreira (2007),  são inúmeras possibilidades de 

atividades físicas e exercícios que podem ser trabalhados com idosos, podendo haver 

variações, adequações e modificações, além dos já citados pode-se citar, exercícios 

musculares, cardiovasculares, de alongamento,  atividades recreativas, danças, atividades 

e jogos aquáticos, bem como hidroginásticas, caminhadas entre outros, sempre 

ressaltando a preocupação com a limitação, condição e necessidade específica de cada 

indivíduo.  Para que este tipo de programas seja de fácil acesso e que todos possam 

usufruir, devem ser isentos de custos, caso não seja possível o valor a pagar deve ser o 

mais baixo possível (Custódio, 2011). 
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Diante dessas inúmeras possibilidades e tipos de exercícios físicos, Pedrinelli et 

al.; (2015), destaca que é necessária uma preocupação com a individualidade de cada um, 

de ser específico com os treinos e exercícios de acordo com a limitação, histórico de cada 

pessoa idosa, que geralmente apresentam condições físicas, doenças, condições 

psicológicas diferenciadas.  A intensidade, a duração, a frequência e a progressão do 

programa de treinamento devem ser analisadas, programadas e estruturadas de acordo 

com as características e necessidades de cada indivíduo.  

          Sendo assim, de modo a se criar o hábito da atividade física, para Jackson et al.  

(2004), devem ser utilizadas as estratégias de prevenção que a seguir se indicam:  

Reconhecer os fatores que podem colocar em risco a não realização da atividade 

física.  Por exemplo, reduzindo as barreiras ou reformulando a gestão do tempo;  

Escolher atividades alternativas nos momentos em que não é possível realizar o 

exercício habitual;  

Evitar adotar uma postura do tudo ou nada. Não deixar um imprevisto diário 

enfraqueça a confiança para cumprir o programa de atividade física;  

Não ver o exercício como obrigação, mas sim usufruir dos seus benefícios e 

eliminar a ideia dos benefícios da não realização da atividade física.  

Além de atividades físicas, Civinsky et.al (2011), aponta que são necessários 

hábitos saudáveis para a completa melhoria de qualidade de vida, hábitos esses que podem 

ser exemplificados como: não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, uma alimentação 

saudável e balanceada, uma qualidade e quantidade correta de sono, poupar de estresses 

desnecessários, ter uma vida social ativa.  

“O ideal é que todos os dias haja um estilo de vida fisicamente ativo, ou 

seja, atividade física informal ligeira, de pelo menos 30 minutos por dia, 

independentemente de ser seguida ou fracionada, e que em pelo menos três dias 

da semana haja uma atividade física estruturada mais intensa” (Barata, 2003, p. 

26).  

  Para a World Health Organization (2015), a atividade física é claramente um dos 

principais fatores a considerar para um envelhecimento ativo, proporcionando assim uma 

maior qualidade de vida (QV).  Neste sentido, seguindo a lógica do desporto para uma 

melhor saúde e tendo em conta as projeções apresentadas pelas várias organizações de 

saúde ou associadas a estas, verifica-se um claro incremento da prática desportiva nas 

pessoas idosas. 
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1.5- Benefícios da prática de atividade física/exercícios físicos   
  

A atividade física na terceira idade, para além de melhorar a condição física e de 

robustez do idoso, tem também a vantagem de servir como um bom complemento 

psicológico, permitindo a “fuga” às depressões, permitindo ainda conviver socialmente.  

Entretanto, entre as várias intervenções direcionadas para a prevenção de doenças 

degenerativas e a busca para uma melhor qualidade de vida, a atividade física é um dos 

instrumentos mais preconizados. Em especial, para o envelhecimento, a prática de 

atividade física sistematizada contribui significativamente para o idoso adquirir uma 

melhor condição de vida, além do impacto que a atividade física regular pode ter na 

prevenção e no tratamento de doenças crônico degenerativas em idosos, ela colabora com 

a manutenção da capacidade funcional, mesmo na presença de doenças (Rocco, 2007). 

Os efeitos benéficos da atividade física só se mantêm enquanto ela é praticada, 

ou seja, pratique-a toda a vida, porque ela não é vacina definitiva (Barata, 2003, p. 

40). 

Como sabemos, a prática de atividades físicas é importante não só na velhice, mas 

sim em todas as faixas etárias, com o intuito de proporcionar uma melhor qualidade de 

vida, uma maior disposição e um funcionamento físico e psicológico adequado em todos 

os níveis de desenvolvimento.  Praticando atividade física na velhice, teremos um 

envelhecimento ativo e saudável.  É de extrema importância, criar um plano que descreva 

onde, como e quando cada atividade vai ser realizada (Elsawy & Higgins, 2010).  

Posto isso, a prática da atividade física é também aconselhada para manter e/ou 

melhorar a densidade mineral óssea e prevenir a perda de massa óssea.  A atividade física 

regular exerce efeito positivo na preservação da massa óssea, entretanto, ela deve ser 

considerada como por exemplo inserido numa abordagem global do sujeito e nunca como 

um substituto de outras intervenções como a reposição hormonal (Nóbrega et al., 1999). 

1.5.1-Dez conselhos para se obter o sucesso na atividade física 
Jackson et al. (2004), apresentam dez (10) conselhos para que um indivíduo 

obtenha sucessos nas atividades físicas. 

1. Definir objetivos específicos de longo prazo e de curto prazo; 
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Os objetivos de longo prazo não têm que ser realistas, uma vez que um objetivo 

ideal que o indivíduo não consiga atingir pode ser um bom incentivo.  De qualquer 

modo, os objetivos de curto prazo devem ser planeados gradualmente de forma a 

poderem ser alcançados.  O indivíduo deve ser flexível quando os objetivos diários 

não são alcançados. 

2. Aguardar resultados a médio e longo prazo; 

O indivíduo não deve esperar resultados rápidos.  Em média são necessárias 10 a 

20 semanas de atividade física consistente para se obterem ganhos provenientes 

dessa atividade.  Definir expetativas altas no início do programa pode provocar a 

frustração e o abandono da atividade. 

3. Tornar a atividade física divertida; 

A atividade física não deve ser vista como um trabalho.  Se um exercício é muito 

difícil e pouco divertido, o indivíduo deve torná-lo mais atrativo ou mais fácil. 

Pode por exemplo fazer caminhadas com um parceiro para que os diálogos tornem 

a atividade mais atrativa. 

4. Motivar-se a si próprio com recompensas; 

Se o indivíduo não está totalmente motivado para ser mais ativo através dos 

benefícios do exercício físico, pode usar recompensas que sejam importantes para 

si para o motivar na atividade física.   Pode por exemplo só utilizar a internet 

depois de cumprir com sucesso o seu programa de atividade física.  Deste modo, 

pode reduzir o seu sentimento de culpa e tornar as duas atividades agradáveis. 

5. Planear a sua atividade física; 

Deve agendar a sua atividade física, de modo a ser cumprida num lugar e num 

período definido, de preferência nas horas e locais que mais lhe convém. 

6. Experimentar algo novo; 

Deve experimentar novas atividades e escolher aquelas que mais gostar. 

7. Tornar difícil a não realização do exercício; 

Pode por exemplo alterar o seu meio ambiente de modo a evitar a sua desistência 

do exercício, ou então pode levar sempre consigo o material desportivo para que 

este esteja sempre disponível a ser utilizado. 

8. Fazer exercício para se sentir melhor; 

O exercício não aumenta apenas a esperança média de vida, ele também 

proporciona mais qualidade de vida aos anos que uma pessoa vive.   O aumento 

da qualidade de vida poderá ser a razão principal para uma vida mais ativa 

fisicamente. 
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9. Fazer exercício com os amigos; 

Encontrar um amigo que partilhe os mesmos interesses e ser o responsável pela 

atividade física de ambos. 

10. Terminar o exercício sentindo-se bem; 

Deve escolher uma intensidade de exercício que o faça sentir confortável. Os 

principais benefícios do exercício estão na atividade moderada e distribuída ao 

longo do tempo, por isso deve escolher um exercício que lhe dê prazer, um horário 

adequado às suas obrigações e uma intensidade que lhe permita aproveitar o 

exercício e sentir-se bem quando o terminar. 

 Para Mazo (2008 p. 70), “diversos estudos demonstram as potencialidades da 

atividade física no aumento da capacidade de realizar as atividades da vida diária”.  

Neste caso, de acordo com Okuma (2009 p. 79), “nas atividades de grupo, 

o idoso pode encontrar não só satisfação pessoal, como também suporte social, o 

grupo passa a ser um redutor do stresse auxiliando o idoso a manter um 

autoconceito positivo”.  

A atividade física desempenha um papel importante na manutenção da saúde e da 

funcionalidade nos adultos com idade superior a 65 anos, sendo que o exercício e outras 

formas de atividades físicas foram descritas como propícias a inúmeros benefícios nos 

aspetos fisiológicos e psicossociais das pessoas idosas (Mazo, Mota & Gonçalves, 2005).  

 No entanto, segundo Marcelino (2003), a atividade física faz com que o corpo 

pulse com mais intensidade, que se canse e se recupere, melhore o desempenho, reaja de 

diferentes modos a diferentes situações motoras, se satisfaça com a resolução de desafios 

motores, enfim se perceba vivo, o que leva o idoso a perceber a concretização de sua vida 

e a seguir em busca do seu sentido.   

O Exercício físico (EF) regular a longo prazo tem uma influência benéfica sobre 

alguns fatores relacionados com a saúde a longo prazo, estando associada ao aumento da 

longevidade, a um decréscimo do risco de doenças coronárias à diminuição de alguns dos 

fatores de risco que lhe estão subjacentes (Maia, 2001).  

  
Se compararmos idosos sedentários com idosos fisicamente ativos, estes últimos, 

apresentam menos taxas de mortalidade, doença coronária, hipertensão arterial (HTA), 

acidente Vascular Cerebral (AVC), diabetes tipo II, cancros do cólon e mama e maior 

nível de capacidade cardiorrespiratória, saúde funcional, diminuição do risco de quedas, 
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melhor função cognitiva e menos risco de depressão (Elsawy & Higgins, 2010; World 

Health Organization 2011; World Health Organization, 2012b).  

  

Sendo assim, Saba (2008), coloca o sedentarismo como o grande vilão na vida das 

pessoas independentemente da idade, o autor defini sedentarismo como o estado de quem 

faz pouco movimento, se mexe pouco, permanece muito tempo sentado, evita a prática de 

exercícios, não realiza atividades físicas além das atividades diárias que não geram gastos 

de calorias.   Situação está que o autor destaca que se agrava perante a industrialização 

que gradativamente está facilitando a menos movimentação, por meio de controles 

remotos, compras com um clique, máquinas que substituem a força humana.  O 

sedentarismo hoje é justificado pela comodidade tecnológica e vem causando muitos 

malefícios a vida, não só de idosos.  

  Portanto a prática de atividade física para idosos, seja de qualquer modalidade, 

sempre será benéfica para sua melhor qualidade de vida.   Porém, a inserção de exercícios 

resistidos no seu dia a dia, melhora suas funções fisiológicas, como aumento, manutenção 

ou combate a um decréscimo acentuado de sua musculatura, além de promover condições 

funcionais boas em seu dia a dia, modificando possivelmente sua autoestima e 

possivelmente sua aparência visual (Nieman, 1999).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2006),  os benefícios alcançados 

pela prática regular de atividades físicas são inúmeros, esta prática reduz o risco de mortes 

prematuras, doenças do coração, acidente vascular cerebral, câncer de cólon e mama e 

diabetes tipo II,  atua na prevenção ou redução da hipertensão arterial,  previne o ganho 

de peso (diminuindo o risco de obesidade), auxilia na prevenção ou redução da 

osteoporose, promove bem estar, reduz o estresse, a ansiedade e a depressão (Ocarino, 

2006).  

           Os benefícios da atividade física na terceira idade são definidos por Moreno 

(2008), em dois grupos, benefícios imediatos e benefícios a longo prazo, de forma que, 

caracteriza benefícios imediatos, como a melhoria dos níveis de glicose, a qualidade e 

quantidade do sono, redução do grau de estresse, relaxamento físico e melhora o convívio 

social, e caracteriza como benefícios a longo prazo a melhora cardiovascular, 

flexibilidade bem como coordenação motora e velocidade nos movimentos, aumenta a 

autoestima, qualidade de saúde metal, o que auxilia em tratamentos de depressão, 

ansiedade e outros, visto que a prática regular de exercícios ainda contribui para melhora 

de capacidade cognitiva e novos aprendizados.  



31 
 

 

Nesse sentido, a prática de atividade física, segundo Matsudo et. al., (2001), 

promove a melhora da composição corporal, da flexibilidade, da força e do equilíbrio, o 

aumento da densidade mineral óssea, a diminuição da resistência vascular e de dores 

articulares.  Realizar atividade física como caminhadas, ginástica, dentre outras, ajuda a 

melhorar o condicionamento físico e a circulação sanguínea, aumentando a capacidade 

aeróbia, influenciando na busca de uma melhor qualidade de vida e saúde na terceira 

idade.   

Porém, é recomendada para manter e/ou melhorar a densidade mineral óssea e 

prevenir a perda de massa óssea.   É importante destacar que a atividade física faz com 

que o corpo pulse com mais intensidade, que se canse e se recupere, melhore o 

desempenho, reaja de diferentes modos a diferentes situações motoras, se satisfaça com a 

resolução de desafios motores, enfim se perceba vivo, o que leva o idoso a perceber a 

concretização de sua vida e a seguir em busca do seu sentido (Mazo, Mota & Gonçalves, 

2002).   Contudo, esta desempenha um papel importante na manutenção da saúde e da 

funcionalidade nos adultos com idade superior a 65 anos, sendo que o exercício e outras 

formas de atividade físicas foram descritas como propícias a inúmeros benefícios nos 

aspetos fisiológicos e psicossociais das pessoas idosas (Mazo, Mota & Gonçalves, 2002).   

 

 1.6-Qualidade de vida e a saúde nos idosos  
  

A qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS), é um conceito emergente no 

século XXI. Em traços gerais, pretende-se ‘dar mais vida aos anos’ ou ‘viver mais e 

melhor.   Contrariamente a um modelo biomédico clássico, a avaliação/medição da QVRS 

é fundeada no conceito de saúde positiva, a integridade e funcionalidade total ou 

eficiência do corpo e da mente, bem-estar e adaptação social (Bowling et al., 2003).  

  
De acordo com Rebelatto e Morelli (2004, p.23):  

  

“Nos países desenvolvidos, a emergência da preocupação com o tema 

qualidade de vida ocorreu depois da segunda grande guerra mundial e coincidiu 

com o desenvolvimento de procedimentos e técnicas destinados a manutenção da 

vida de enfermos crónicos e terminais, avanços esses que decorrerem, em parte, 

das oportunidades geradas por aquele conflito.   Tais progressos geraram discussão 

sobre a relação custo-benefício, considerando tanto o bem-estar do indivíduo 
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como os interesses da sociedade.  Foi nesse contexto que começou a falar em 

qualidade de vida em saúde”.  

  
 Quando se transporta o conceito para a população idosa, a OMS (2002), define a 

qualidade de vida na terceira idade como «a manutenção da saúde no maior nível 

possível», em todos os aspetos da vida humana, tanto a nível físico, como psicológico e 

emocional.  Também aqui fatores como a autoestima e o bem-estar pessoal fazem deste 

um conceito subjetivo e complexo.  

“Silva (2009, p. 161), e Fleck (2008), indicam que a OMS define, a 

qualidade de vida como a perceção do indivíduo da sua posição na vida no 

contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.  

 

Segundo Knorst, Silva, Mantelli e Bós (2001), atualmente existe uma grande 

dificuldade para definir qualidade de vida, não sendo esta possível de mensuração uma 

vez que é uma questão subjetiva.  Este conceito está relacionado com a sensação de bem-

estar, autonomia, independência e satisfação pessoal.  Estas características são individuais 

dado que o comportamento e hábitos de vida variam de sujeito para sujeito.  

Para WHO (2015), qualidade de vida é a perceção que o indivíduo tem de sua 

posição na vida dentro do contexto de sua cultura e do sistema de valores de onde vive, e 

em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.  Silva (2009), refere 

que o conceito de qualidade de vida surgiu no pensamento de Aristóteles, sendo definido 

pelo filósofo como “vida boa ou vida “eudaimonia”.    

O mesmo autor identifica o conceito de qualidade de vida também na tradicional 

cultura chinesa nos princípios de Yin e Yang, onde esta seria o equilíbrio entre forças 

energéticas positivas (Yin) e negativas (Yang). Desta forma seria possível obter a 

integridade da vida, incorporando a sua mutabilidade e os seus potenciais para o bem e 

para o mal.  

Silva (2009), refere que a qualidade de vida é representada pelas respostas 

subjetivas dos indivíduos aos fatores físicos, mentais e sociais que compõem a sua vida 

diária.  A perceção da qualidade de vida é influenciada por diversas áreas: satisfação 

pessoal, autoestima, desempenho, comparação com os outros, experiência e 

conhecimento prévio, situação económica, saúde geral e estado emocional, sendo, todos 

eles, fatores que influenciam na perceção da qualidade de vida. Viver bem na velhice 
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depende da interação do idoso com o seu contexto de vida, do qual nascem os seus valores, 

a sua dimensão social e a sua história de vida.  

   Para otimizar a qualidade de vida na velhice, devem ser tidas em conta as diversas 

áreas essenciais à vida do idoso, tais como manter uma atividade profissional, manter a 

socialização, praticar exercício/atividade física, ter uma alimentação saudável, evitar o 

stress, evitar o tabaco, realizar exames de rotina, prevenir os acidentes e as quedas, ter 

atenção à administração da medicação, consumir álcool com moderação e manter uma 

vida sexual ativa e com fonte de afetividade.  De igual modo, a religião (fé) pode trazer 

sentido à vida do idoso e ajudá-lo a superar angústias, solidão e outros problemas comuns 

a esta fase da vida (Terra & Cunha, 2001).  

       Para Silva (2009), a qualidade de vida na velhice é um fenómeno complexo que 

possui múltiplas influências, o que o torna um conceito de difícil definição e sobre o qual 

não existe um consenso satisfatório. A procura pela qualidade de vida e dos seus 

significados tem evoluído ao longo dos tempos e de variadas formas.  

A melhoria da qualidade de vida durante a velhice é um dos principais desafios do 

século XXI. A medicina não consegue fazer tudo sozinha, a maior fatia de 

responsabilidade está na própria pessoa e no seu estilo de vida.  Os comportamentos 

tipicamente associados aos idosos aludem á passividade e imobilidade, com reduzida 

atividade física, criando-se determinado tipo de padrões e estereótipos que determinam a 

forma de agir deste estrato populacional.  O sedentarismo adotado pelos idosos é, na 

generalidade, mais o resultado de imposições sociais e culturais, do que uma incapacidade 

funcional da sua sustentação (Spirduso, 2005).  

   Contudo, uma boa qualidade de vida existe quando as esperanças e expectativas 

do sujeito são satisfeitas pela experiência.  A definição da qualidade de vida tem as 

seguintes implicações; só pode ser descrita pelo próprio indivíduo, tendo em conta vários 

aspetos da vida; relaciona-se aos objetivos e às metas de cada indivíduo; a melhoria está 

relacionada à capacidade de identificar e de atingir esses objetivos; os objetivos têm de 

ser realistas para que o indivíduo tenha esperança de poder atingi-los (Calman, 1987).  

 

Sendo assim, a atividade física tem sido um excelente meio de atenuar a 

degeneração provocada pelo envelhecimento dentro dos domínios físico, psicológico e 

social e assim, associada frequentemente à manutenção da capacidade funcional e da 

autonomia e consequentemente ao aumento da qualidade de vida (Matsudo & Matsudo, 

2000).  
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Parte II-Estudo empírico 
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 1 –Metodologia 

 Para Rodrigues (2007), é um conjunto de abordagens, técnicas e processos 

utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do 

conhecimento de uma maneira sistemática.   No entanto, a realização de qualquer trabalho 

científico exige a utilização de métodos e técnicas que são caminhos indispensáveis para 

atingir um fim pretendido.  

  2-Local do estudo 
O estudo foi realizado em Portugal, (grande Lisboa).               

 3-População-Alvo e constituição da amostragem  
População-alvo entende-se a “Totalidade dos elementos sobre os quais incide a 

nossa análise e dos quais se pretende obter informação” (Ferreira e Campos, s/d, p.17). 

Posto isto, a população-alvo são os idosos que vivem na grande Lisboa.  

De acordo com Fortin (2009), amostra é um subconjunto de uma população ou 

grupo de indivíduos que fazem parte de uma mesma população.  Amostra deste estudo 

foi constituída por nove (9) idosos residentes na grande Lisboa. 

 4-Tipo do estudo  
O estudo foi do tipo descritivo com uma abordagem qualitativa.  Na pesquisa 

qualitativa, Rodrigues (2007), refere que neste tipo de estudo os fatos são observados, 

registados, analisados, classificados e interpretados sem a interferência do pesquisador; 

uso de técnicas de coleta de dados na pesquisa e em observações sistemáticas.   Descritiva 

porque “o pesquisador apenas regista e descreve os fatos observados sem interferir neles. 

Visa a descrever as características de determinada população ou fenómeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis.  Envolve o uso de técnicas padronizadas de 

coleta de dados (…)” (Prodanov e Freitas, 2013, p.52) e segundo Dalfovo e Lana (2008, 

p. 4) inclui análises de âmbito qualitativo. 

Por outro lado, o tipo de estudo descritivo visa descrever as características de 

determinada população ou fenómeno, ou o estabelecimento de relação entre variáveis. 

Para este tipo de pesquisa é necessário que o pesquisador detenha algum conhecimento 

da variável ou das variáveis que influenciam o problema (Fortin,1990). 
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5-Técnicas e instrumento de recolha de dados  
Segundo Fortin (2009), a colheita de dados é um processo que tem como objetivo 

recolher as informações necessárias ao estudo, informações sobre as diferentes variáveis 

do estudo.  Em ternos de colheita de dados foi feita entrevistas aos idosos que residem na 

grande lisboa, com perguntas abertas e fechadas.  

Concomitante com as técnicas apresentadas, a recolha de dados traduz-se também 

através da documentação direta, onde é realizada uma pesquisa de campo “aquela utilizada 

com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca e um problema, para 

o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, 

descobrir novos fenómenos ou as relações entre eles” (Marconie Lakatos, 2003, p.186). 

 

 Os mesmos autores, definem a entrevista como sendo, um encontro entre duas 

pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, 

mediante uma conversação de natureza profissional.  

“É um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados 

ou para ajudar no diagnóstico, ou no tratamento de um problema social” (Marconi 

e Lakatos, 2003, p. 195).  Consideram a entrevista como sendo um instrumento de 

recolha de dados muito pertinente nos vários campos das Ciências Sociais ou de 

outros setores de atividade, como seja o Serviço Social, a Psicologia Social, dentre 

outros.  No livro datado de 2003, os autores anteriormente referidos, evidenciam 

três tipos de entrevistas; a padronizada ou estruturada, a despadronizada ou não 

estruturada e a entrevista tipo painel, onde cada uma delas possuí caraterísticas 

inerentes à sua formulação.” 

 

A entrevista estruturada, tal como o seu nome indica, disponibiliza um guião 

previamente estabelecido, onde o entrevistador não dá grande margem de manobra para 

que a entrevista siga ou abranja outros contornos, sendo o objetivo máximo a comparação 

de respostas obtidas no mesmo conjunto de questões, onde as diferenças devem refletir, 

fundamentalmente, diferenças nas questões dos respondentes e não diferenças no conjunto 

de questões formuladas.  

De forma igual apresenta-se a entrevista não estruturada, na qual o entrevistador 

tem liberdade total para explorar as questões inerentes à temática em estudo da forma que 

considere mais adequada.  Neste tipo de entrevista, não existe obrigatoriamente um guião 
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pré-estabelecido e geralmente as questões colocadas são abertas, dando total liberdade ao 

entrevistado se de poder exprimir e manifestar a sua opinião. 

Optamos por utilizar uma entrevista estruturada com perguntas maioritariamente 

fechadas. A entrevista é composta por três partes: a primeira, é constituída por dados 

sociodemográficos, de seguida colocamos perguntas relacionadas com a capacidade de 

desempenhar atividades habituais e opinião do mesmo. 

Nas perguntas fechadas, normalmente as respostas são curtas, muitas vezes 

simplesmente “sim ou não’, desta forma é possível ir direto ao assunto sem prolongar o 

diálogo, enquanto perguntas abertas são as que exigem respostas mais profundas e 

refetivas.  

Também aplicamos a Escala Whoqol- Old (Vilar et al. 2010), esta escala resulta 

de um estudo internacional multicêntrico iniciado em 1999, tem como objetivo principal 

desenvolver e testar um modulo específico de avaliação de qualidade de vida em idosos 

de uso transcultural. O projeto foi conduzido pelo grupo WHOQOL (World Health 

Organization Quality of Life Group), contando com a participação de 22 centros, 

representando todos os continentes.  

A avaliação da qualidade de vida para o Whoqol Group em 1995, é uma avaliação 

subjetiva que incorpora o contexto cultural, social e ambiental. Assim, e por ser 

multidimensional, não abrange, somente, a saúde física do indivíduo, mas também o seu 

estado psicológico, o seu nível de dependência, as suas relações sociais estabelecidas, bem 

como as suas relações afetivas e o ambiente em que vive (Canavarro, 2010). 

A construção dos instrumentos de avaliação da qualidade de vida Whoqol 

(Whoqol-100 e Whoqol-Bref) foi desenvolvida, como já referido, por um grupo de peritos 

internacionais pertencentes a 15 centros de estudos da qualidade de vida da OMS, uma 

vez que não existia nenhum instrumento específico com base concetual que avaliasse esta 

temática de forma transcultural e subjetiva.  

 

A Escala Whoqol-Old (Vilar et al. 2010) é constituída por 28 questões 

constituindo sete facetas, estas são:  

 1-Funcionamento Sensorial;  

 2-Autonomia;  

             3-Atividades Passadas, Presentes e Futuras;  

             4-Participação Social;  

             5-Morte e Morrer;  

             6- Intimidade;  
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             7-Família/Vida Familiar; 

 

Estas facetas estão avaliadas por quatro itens que correspondem a quatro questões. 

O instrumento original é constituído por seis domínios, 28 facetas específicas e uma faceta 

geral, que inclui 100 questões de avaliação global da qualidade de vida.  A versão 

portuguesa da escala resultou de um estudo qualitativo desenvolvido por um grupo focal, 

à qual foi adicionada uma nova faceta, o poder político (Vaz Serra et al., 2006). Os 

mesmos autores referem, ainda, que as perguntas se encontram organizadas por escala de 

resposta (capacidade, frequência, intensidade ou avaliação) e estão formuladas quer de 

forma positiva, quer de forma negativa. 

 
Tabela 10-itens e facetas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Os itens que compõem o Whoqol-Old estão organizados em escalas de resposta 

de tipo Likert de 5 pontos, assim os valores obtidos podem variar entre 4 e 20. Neste 

instrumento de avaliação podem obter-se resultados por faceta ou um resultado global.      

Os valores mais elevados correspondem a uma perceção da qualidade de vida mais 

elevada. Os itens 1,2,3,7,8,9 e 10 estão formulados na negativa, pelo que têm de ser 

reconvertidos (Vilar et al., 2010).  

Os mesmos autores, referem ainda que os itens que compõem os instrumentos 

foram formulados de acordo com a metodologia específica da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e estão organizados em escalas de resposta de tipo Likert de 5 pontos que 

correspondem a quatro dimensões: a intensidade, a capacidade, a frequência e a avaliação.  

Mantém os quatro domínios fundamentais do instrumento original.  A análise dos itens 

retirados mostrou que uma estrutura fatorial de quatro domínios era a que melhor se 

adequava aos resultados obtidos. 

 

Facetas itens 

Funcionamento Sensorial                                                                      1, 2, 3, 20 
 

Autonomia 4, 5, 6, 11 
Atividades Passadas, Presentes e 
Futuras 

12, 13, 15, 19 

Participação social                                                                                         14, 16, 17, 18 
Morte e Morrer                                                                                            7, 8, 9, 10 
Intimidade 21, 22, 23, 24 
Família/Vida Familiar                                                                                25, 26, 27, 28 
Total Whoqol-Old                                                                                      28 itens 
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A definição de qualidade de vida expressa uma abrangente conceção influenciada 

pela saúde física e mental, pela independência, pelas relações sociais e crenças pessoais. 

A qualidade de vida encontra-se, portanto, subjacente tanto ao contexto cultural e social, 

como ao meio ambiente em que o indivíduo se encontra inserido (Canavarro et al., 2010).      

6-Critérios de inclusão  
Foram incluídos neste estudo, os idosos que vivem na grande Lisboa.  

7-Analise e tratamentos dos dados  
Utilizamos a técnica de análise de conteúdo, que para Gobby (1997), afirma que 

a análise de conteúdo, segundo a perspetiva de Bardin (1997), consiste numa técnica 

metodológica que se pode aplicar em discursos diversos e a todas as formas de 

comunicação, seja qual for à natureza do seu suporte. O mesmo autor indica que a 

utilização da análise de conteúdo prevê três fases fundamentais, conforme o esquema 

apresentado na Figura: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados — 

a inferência e a interpretação. 

 

 

 

 

 

A primeira fase, que é a pré-análise, pode ser identificada como uma fase de 

organização que segundo Bardin (1997), envolve a leitura “flutuante”, ou seja, um 

primeiro contacto com os documentos que serão submetidos à análise, em seguida inicia-

se o trabalho escolhendo os documentos a serem analisados (exploração de material) neste 

caso a amostra deve representar o universo e os dados devem referir-se ao mesmo tema, 

serem obtidos por técnicas iguais e colhidos por indivíduos semelhantes os documentos 

precisam adaptar-se ao conteúdo e objetivo da pesquisa.  

E por último temos a fase de interpretação dos dados, aqui o pesquisador precisa 

retornar ao referencial teórico, procurando embasar as análises dando sentido à 

interpretação, uma vez que, as interpretações pautadas em inferências buscam o que se 

esconde por trás dos significados das palavras para apresentarem, em profundidade, o 

discurso dos enunciados.  

    Analises dos conteúdos 

Tratamento dos 
resultados: inferência 
e interpretação 

 
    Exploração de material 

    Pré-análises 
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Os itens que compõem o Whoqol-Old (escala que avalia a qualidade de vida dos 

idosos) foram analisados através de uma análise estatística descritiva. 

 8-Procedimentos éticos  
O Investigador tem também obrigações e responsabilidades morais, para com a 

sociedade, a comunidade científica, e os participantes nos projetos de investigação 

(Fortim,1999).  

Sendo assim, segundo o mesmo autor, é importante tomar todas as disposições 

necessárias para proteger os direitos e liberdades das pessoas que participam na 

investigação.  Durante a colheita e análise dos dados, foram respeitados os direitos éticos 

fundamentais que regulamentam a pesquisa.  Foi respeitado o direito à autodeterminação, 

quando foi disponibilizado um pedido de consentimento informado no momento da 

aplicação do questionário. 

          Todos os participantes dos estudos foram informados sobre os objetivos do estudo 

e receberam a informação de que podiam desistir a qualquer momento, com garantia de 

confidencialidade. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento informado.  

9- Procedimentos inerentes à realização da investigação  
A recolha de dados iniciou no dia 22 de março de 2021, tendo-se prolongado 

durante todo esse mês, mormente, até 9 de abril de 2021.  
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10. Apresentação e análise dos resultados 

10.1. Caracterização sociodemográfico  
A amostra deste estudo é constituída por 9 indivíduos, dos quais 4 são do sexo 

feminino, correspondente a 40% e os restantes 5 são do sexo masculino correspondente a 

60% dos sujeitos inquiridos. No que refere ao conselho de residência, todos os 

entrevistados residem na grande Lisboa e possuem nacionalidade portuguesa.  

A idade dos entrevistados varia entre os 73 anos e 87 anos, sendo a idade média 

dos mesmos é de 80 anos.    No que diz respeito ao estado civil dos inquiridos, 3 são 

casados e 6 são viúvos. Em relação à atividade exercida temos 3 entrevistados que eram 

professores, e os restantes (6), trabalhavam como advogado (P9), secretária (P1), pedreiro 

(P4), capitão de força aérea (P7) e cozinheiro/a (P5 e P6).    Em termos de faixas etárias, 

há 5 inquiridos com idade compreendidas entre 73 e 80 anos e 4 com idade compreendida 

entre 81 e 87 anos.   No que tange ao nível de escolaridade, todos os inquiridos possuem 

o ensino superior.   Estes resultados são apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela-1 Perfil sociodemográfico dos entrevistados 

 
 
 

 

 

 

 

Particip
antes 

Gén
ero 

Idade Conselho de 
residência/distrito 

Data de 
nascimen
to 

Escol
arida
de 

Estado 
civil 

Profissão  
exercida 

Profissão 
(atualmente) 

1 F 82    Almada-Setúbal 22/04/193
9 

E.S Casada Secretaria/re
cecionista 

Aposentada 

2 M 73 Almada-Setúbal 10/12/194
8 

E.S Casado Professor Aposentado 

3 F 73 Amadora-Lisboa 23/03/194
8 

E.S Casada Professora Aposentada 

4 M 87 Almada-Setúbal 15/02/193
4 

E.S Viúvo Pedreiro/fer
reiro 

Aposentado 

5 F 85   Corroios-Setúbal 28/08/193
6 

E.S Viúva Cozinheira Aposentada 

6 F 80 Costa Caparica-
Setúbal 

11/10/194
1 

E.S Viúva Cozinheira Aposentada 

7 M 79 Campolide-Lisboa 14/03/194
2 

E.S Casado Capitão de 
força aérea 

Aposentado 

8 M 80 Lourinhã-Lisboa 08/04/194
0 

E.S Casado Professor Aposentado 

9 M 81 Amadora-Lisboa 08/10/193
9 

E.S Casado Advogado Aposentado 

 Média 

80 



42 
 

Tal como podemos ver na tabela, todos os inquiridos têm um nível de escolaridade 

elevada, isto porque segundo os relatos deles, todos possuem condições financeira 

razoável, por exemplo:  

O Participante (7)” … na minha família todos tinham que estudar, a minha mãe 

dizia sempre o quanto é importante estudar, ainda bem que temos condições…” os 

restantes no fundo, tiveram mesma justificativa só que por outras palavras. 

O Participante (1)” …eu fiz o ensino completo graças aos meus pais, eles tinham 

dinheiro, felizmente não tive que trabalhar para pagar os meus estudos como alguns, por 

exemplo, eu até hoje lembro-me deles falando (estudem, estudem… é sempre bom…)”.  

Sendo assim, os que apresentam a idade mais avançada, nomeadamente os participantes 

(P1, P4, P5, P6, P7, P8 e P9) têm níveis de escolaridade mais avançada (mestrado) e os 

restantes (P1 e P2) são licenciados. 

                 

2- Análise dos resultados do questionário psicossocial 
As análises dos resultados serão analisadas em tópicos tendo em consideração do 

guião do questionário psicossocial que foi previamente elaborado para o efeito. 

2.1-Capacidade de desempenhar as atividades habituais-Perceção sobre a saúde 
No idoso, a qualidade de vida pode ser percebida de maneiras distintas como boa 

ou ruim de acordo com a forma como cada indivíduo vivência a velhice, podendo variar 

de opinião de individuo para individuo. A partir da entrevista aplicada os inquiridos 

tiveram 5 opções de (excelente, muito boa, boa, má e muito má) para avaliarem o estado 

de saúde deles, colocando cruzes (X), nas opções escolhidas. Sendo assim, dos 9 

inquiridos neste estudo,7 (P1, P2, P4, P5, P6, P7 e P8) diz se sentir como tendo “Boa”, 

saúde e 2 (P3 e P9) dizem sentindo com a saúde “muito boa”, tal como consta na tabela 2. 
 
Tabela 2-Perceçao dos participantes sobre a saúde  

 

 

 

Participantes Em geral você diria que a sua saúde 

Excelente Muito boa Boa Má muito má 
1   x   
2   x   
3  x    
4   x   
5   x   
6   x   
7   x   
8   x   
9  x    
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Ao serem questionados os entrevistados apresentaram respostas bastante 

diferenciadas, que nos permite ter uma compreensão mais aprofundada da perceção que 

cada um deles tem da sua saúde.  

P1…” bom o meu único problema… a minha saúde está mais ou menos… é a demência, 

do resto está tudo bem, graças a Deus nunca tive problema de coração e mais…gosto 

muito de andar a pé e não comia de tudo… até agora aos meus 82 anos…” 

P2…” não vou dizer que a minha saúde esta muito boa… é melhor boa! Eu sou professor 

há muito tempo, a minha vida sempre foi uma correria… mais eu gosto muito de caminhar 

e ultimamente tenho estado a fazer muito… estou assim nem pior, nem melhor…” 

P4… “A minha saúde esta mais ou menos, dia sim dia não… mais para a minha idade 

esta boa… última consulta que eu tive, disseram que tinha tensão baixo… também tenho 

estado a esquecer as coisas… mais esta tudo bem, consigo andar a falar bem, isso que 

importante na minha idade…” 

P5 …“bom de uma forma geral, para uma pessoa da minha idade… digo que está …boa… 

eu só não oiço bem e dores na costa que sinto as vezes, mais eu estou sempre na rua, com 

o meu neto a passear, agora com o covid saio menos…” 

P6 …” apesar de passar a maioria da minha cozinhando, porque eu sou cozinheira 

profissional, mas sempre cuidava de min, e até agora, no momento só queixo de dores, 

mas isso e a velhice mesmo, porque prático exercício físico. Sinto-me mais ou menos…”  

P7 …” a minha saúde está bem… controlado sempre…” 

P8…” tenho estado a fazer fisioterapia, porque foi operado… sinto bem, caminho 

normalmente… sou uma pessoa que não gosta de ficar em casa, mesmo sendo um velho… 

antes eu era mais calmo, agora com esses vírus cada dia um nome… tive momentos que 

a minha tensão subiu … eu nunca tive este problema…” 

Os restantes entrevistados (P3, P9), concebem, de uma forma geral, a saúde deles 

como sendo “muito boa”.  

P3… “de uma forma geral está muito boa…” 

P9…” a minha saúde está muito bem, quase não fico doente… uma vez tive acidente de 

carro, mas não houve nada de grave comigo… praticando exercícios em casa com o meu 

irmão mais novo desde que me aposentei…” 

Ainda sobre a saúde, neste tópico os inquiridos teriam também que assinalar com 

cruzes (X) as opções que correspondiam, isto tendo em conta a saúde deles, comparando 

o presente com o passado, mais ou menos 1 ano atrás.  
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Sendo assim todos (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9) os inquiridos dizem-se” quase 

na mesma” onde tinham a opções (muito melhor, um pouco melhor, quase na mesma, um 

pouco pior e muito pior). 
 
Tabela 3- Comparação da saúde atual, com o ocorrido há 1 ano atrás  

 

Sendo assim, através de uma conversa aberta, a P1 relatou” … a minha saúde estàa 

mais ou menos… e a demência, do resto está tudo, graças a Deus nunca tive problema de 

coração e mais, até agora a minha saúde não esta nem pior, nem melhor…”  

P2…”eu sou uma pessoa muito ativo…” 

o… graças a Deus a minha saúde… podemos dizer que esta indo, em relação ao um ano 

atrás… quase na mesma… mais não piorou…” 

P3… “comparando há um ano, atrás… a minha saúde esta a mesma, ou melhor dizendo 

quase a mesma…”  

P4…” só por até agora não fiquei infetado com o covid-19, digo que a minha saúde está 

quase na mesma… eu tive sorte e até momento tenho, porque já estou um pouco velho, e 

se apanhar o covid…” 

P5…” comparado com o ano passado, estou mais ou menos… só ansiedade… “ 

P6…”do ano anterior até agora está igual pode- se dizer, só porque eu passei esses 2 

anos de “terror” em casa, protegendo…” 

P7… nem pior, nem melhor, sobrevivendo…” 

P8…” Com o problema que atualmente o mundo enfrenta, tive momentos que a minha 

tensão subiu, isto e de tanto ouvir e ver notícias em casa, mas estou bem… quase na 

mesma…” 

P9…” desde o início da pandemia a mina saúde piorou um pouco… dentro da casa… é 

stressante… as vezes esqueço as coisas… mais não tanto, mais isto faz parte da idade…” 

o stress faz parte do momento em que o mundo está a enfrentar… tirando isso a minha 

saúde está quase na mesma, e agradeço à Deus sempre…” 

Participantes Comparando há um ano atrás, como classificaria a sua saúde em geral 

        Muito 
melhor   

Um pouco 
melhor 

Quase na 
mesma   

Um Pouco Pior   Muito Pior   

1   x   
2   x   
4   x   
5   x   
6   x   
7   x   
8   x   
9   x   
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Na tabela seguinte, falaremos um pouco sobre o passatempo dos inquiridos. Sendo 

assim 3 participantes (P2, P3 e P8), ocupam o seu tempo livre fazendo atividades 

domésticas. Todos os entrevistados, (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9), gostam de ver 

TV, dentro desses apenas o (P9) não ouve música nem rádio, mais adora ler tal como a 

(P3). Entretanto, todos os participantes fazem caminhadas, de vez em quando, a (P8) faz 

caminhadas e fisioterapia. 
 
 

Tabela 4- Ocupação dos tempos livres  

 

Durante as entrevistas pude perceber que todos os participantes, (P1, P2, P3, P4, 

P5 P6, P7, P8 e P9), estão sempre a fazer qualquer coisa em prol da saúde deles, todos 

praticam atividade física, tanto em casa como na rua (parque).  Perante isto, os inquiridos 

teriam que citar os diferentes tipos de atividades físicas, que eles têm hábito a fazer ou que 

estão a fazer atualmente, sendo assim mencionaram os seguintes:  

P1” …sempre foi uma pessoa muito ativa, eu era jogadora na escola, praticava muitos 

exercícios, ia academia, com o passar do tempo as coisas mudaram, a minha idade… 

agora vou à praça, deves enquanto, a praia caminhar com a minha neta… passo o tempo 

livre ouvindo radio também, a cuidar do jardim eu e a minha neta… felizmente consigo 

mover o meu corpo…” 

P2” … sou uma pessoa muito ativo… vou sempre à academia… prático quase todos os 

tipos de atividade física… sem nenhuma dificuldade… também já estou acostumado … 

rindo” kkk” …” 

P3” … faço caminhada, gosto muito de andar a pé… sou uma pessoa ativa… consigo 

fazer qualquer tarefa/atividade doméstica sem nenhum problema…” 

Participantes Como ocupa o seu tempo livre 

Não 
faz 
nada   

Jogos Atividades 
domésticas 

Artes 
plásticas 

Ver 
TV   

Ouvir 
rádio / 
música 

Leitura Outros 

1     x x  Caminhar 
2   x  x x  Caminhar 
3   x  x x x Caminhar 
4     x x  Caminhar 
5     x x  Caminhar 
6     x x  Caminhar 
7     x x  Caminhar 
8   x  x x  Caminhar, 

Fisioterapia 
9   

  
x  x Caminhar 
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P4” … passo a maioria do meu dia na praça com amigos… ou no café, estou sempre a 

andar… a idade não ajuda… consigo fazer alguma coisa em casa, não muito… a coluna 

não ajuda…” 

P5” … passo o dia na casa… final de semana tomo um cafezinho com familiares na rua… 

caminho muito ao pé da minha casa… ajuda a minha filha a preparar pequeno-almoço… 

faço devagarinho… tenho o meu cão… cuido dele…” 

P6” … com 80 anos mais ainda faço muita coisa… tenho uma horta…tenho galinhas… 

cuido delas… tudo da família… vou as compras com a minha gera…” 

P7” … agora com o covid e tudo feito em casa… o meu filho paga fisioterapia para min… 

vou a café (na rua) sempre que puder… a pé, e bem pertinho da minha casa… gosto muito 

de varrer… deve ser porque sou filho único e cresci com a minha mãe… até então faço…”  

P8” … tenho carro saio todos os dias, eu e a minha mulher… somos eu e ela e o meu 

filho… caminhamos juntas de manhã e a tarde… ajudo ela a fazer as tarefas da casa 

normalmente… “  

P9”… sim caminho sempre que puder… a minha filha e treinadora de … esta sempre a 

orientar-me … a minha mulher e mais nova me ajuda sempre… e eu também…” 

 

De seguida, os inquiridos neste estudo teriam que falar um pouco sobre a 

participação deles, na atividade física, assinalando as opções que as correspondiam, sendo 

assim os inquiridos, (P1, P2, P4, P6, P7 e P8), diz ter feito atividade física “com muita 

frequência” e os restantes que é no caso do (P3, P5 e P9), diz ter feito com “pouca 

frequência”. 
 

Tabela 5- Nível de participação nas atividades físicas  
 

 

 

 

Participantes Costuma participar nas atividades físicas 
 
Não participa Participa com pouca 

frequência   
Participa com muita 
frequência   

1   x 
2   x 
3  x  
4   x 
5  x  
6   x 
7   x 
8   x 
9  x  
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Sendo assim, no decorrer da entrevista, os participantes tiveram repostas distintas. 

Participante 1”… sou uma pessoa muito ativa, eu era jogadora (andebol) na escola, 

praticava muito exercícios, ia academia, com o passar do tempo as coisas mudaram, a 

minha idade…, mas isso não me impede de caminhar, por exemplo…” 

P2”… pratico atividade física sempre que puder, adoro a caminhada, durante a 

caminhada você faz tudo… alongamento, por exemplo entre outros…”  

P3”… gosto de praticar atividades físicas, mas no momento prático com pouca 

frequência, mas sou muito ativa…” 

P4”… A faço a caminhada sempre que poder, atualmente é a única que faço… por causa 

da minha coluna…” 

P6” … Já estou um pouco velha mais mesmo assim estou sempre a fazer qualquer coisa, 

andar a pé no momento e o que mais gosto de fazer, anda devagar mais vou sempre que 

puder a pé a qualquer lugar, por exemplo ao café, a minha horta… ainda bem que e tudo 

perto…” 

P7” … prático atividade física com muita frequência, inclusive caminhar, varrer e limpar 

a casa…”  

P8”… por estar aposentado… a única minha única diversão e caminhada, passear e estar 

com os amigos…por isso estou sempre a fazer caminhada… sou muito ativo…” 

P9” … tenho estado a praticar exercícios como caminhada, dançar, sempre que me 

apetecer…”.  

Continuando, ainda no mesmo tópico alguns inquiridos nos estudos relataram ter 

dificuldades em fazer atividades físicas tais como as vigorosas.  Apenas o (P2) demonstrou 

fazer “sem nenhum problema”, os restantes dizem “se sentir muita dificuldade”. Em 

relação às atividades moderadas (P1, P4, P5, P6, P7, P8 e P9) afirmaram ter “pouca 

dificuldade” ao fazer-lhos enquanto a (P2 e P3)” não referiram dificuldade nenhuma”. E 

por último temos atividades de levantar e carregar mantimentos, onde apenas o (P2) diz 

fazer “com pouca dificuldade” os restantes “tem muita dificuldade em carregar 

mantimentos”, tal como está na tabela 6. 
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Tabela 6- Dificuldades em realizar as atividades físicas divido a saúde 
 

participa
ntes 

Devido à sua saúde, você teria dificuldade em fazer estas atividades 
Atividades vigorosas Atividades moderadas Levantar ou carregar 

mantimentos 

com 
muita 
dificuld
ade    

 com 
pouca 
dificuld
ade   

 sem 
nenhum
a 
dificuld
ade 

com 
muita 
dificuld
ade    

com 
pouca 
dificuld
ade   

sem 
nenhum
a 
dificuld
ade 

com 
muita 
dificuld
ade    

com 
pouca 
dificuld
ade   

sem 
nenhum
a 
dificuld
ade 

1 x    x 
 

x   
2  x x   x  x 

 

3 
 

x    x x 
 

 
4 x    x  x   
5 x    x  x   
6 x    x  x   
7 x    x  x   
8 x    x  x   
9 x    x  x   

 
 
      

Com base nas conversas obtidas o participante 1 (P1), no que diz respeito à tabela 

mencionada, mencionou…” só consigo fazer as atividades caseiras… tais como varrer, 

lavar a loiça entre outros … “ 

P2” … mantimentos… tento carregar mais com dificuldade, dos restos faço sem 

problema, desde que eu tenha vontade… “ 

P3” … eu faço um pouco de tudo… sem problema… eu nunca carreguei mantimentos… 

com certeza não vou conseguir levantar, ouvi dizer que e muito pisado… “ 

P4” … a idade já não ajuda… consigo fazer as tarefas de casa… antes eu carregava 

mantimentos, mas agora não… mesmo que eu quisesse…” 

P5” … limpo a casa, devagar mais faço, posso varrer, arrumar, tudo devagarinho, só 

isso…” 

P6” … carregar mantimentos, levantar agora não, antes sim…”  

P7” … movimento dentro e fora da casa, ajudo os meus filhos a fazer tarefas de casa, 

mesmo que eles não queiram… limpo, arrumo, consigo fazer…”  

P8” … consigo fazer um pouco em casa, andar, correr mais ou menos, não consigo 

carregar mantimentos óbvio…”  

P9” … há 20 anos a trás mais ou menos carregava mantimentos… sim consigo fazer 

atividades caseiras sem dificuldade, mais algumas…” 
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  Ainda no mesmo tópico, dos 9 participantes do estudo, apenas quatro (4) (P2, P3, 

P6 e P9), diz não estar doente no momento e os restantes participantes (P1, P4, P5, P7 e 

P8) diz o contrário, como se pode ver na tabela abaixo. 

 
Tabela 7- Referências dos participantes relativamente ao facto de estar doente 

Participantes Atualmente esta doente 

Sim, esta doente Não, esta doente 
1 x 

 

2  x 
3  x 
4 x  
5 x  
6  x 
7 x  
8 x 

 

9  x 
 
 
P1” … a minha saúde está mais ou menos… é a demência, dos restos está tudo bem, 

graças a Deus… “ 

P2” … não vou dizer que a minha saúde esta muito boa… eu sou professor há muito tempo, 

a minha vida sempre foi uma correria… no momento não estou doente… “ 

P3” … não estou doente… e estou fazendo de tudo para não acontecer… “ 

P4” … última consulta que eu tive, disseram que tinha tenção baixo…também tenho 

estado a esquecer as coisas… mais esta tudo bem, consigo andar a falar bem, isso que 

importante na minha idade…”  

P5” … eu só não oiço bem e dores na costa que sinto as vezes, mais eu estou sempre na 

rua, com o meu neto a passear, agora com o covid saio menos…”  

P6” … e até agora, no momento só queixo de dores, mas isso e a velhice mesmo, porque 

pratico exercício físico…”  

P7” … sou hipertenso… “ 

P8” … foi operado recentemente… sinto bem, caminho normalmente… sou uma pessoa 

que não gosta de ficar em casa, mesmo sendo um velho… “ 

P9” … quase não fico doente… uma vez tive acidente de carro, mas não houve nada de 

grave comigo… doente não estou… doenças da idade todo o mundo tem… demência, 

doenças da pele…” 
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3-Análise dos resultados tendo em conta a opinião face ao exercício físico/ atividade  

Neste tópico foram feitas 14 perguntas, com opções “concordo, discordo, não 

sabe” todas as perguntas tinham a ver com a atividade física, a importância da mesma. 

Sendo assim, os inquiridos teriam que colocar cruzes (X) nas opções que eles achavam 

correto.  No entanto, todos os inquiridos escolheram a opção “concordo” e foi essa opção 

escolhida por todas e para todas as perguntas (14).  As perguntas estão no guião anexado.  

No decorrer da entrevista o P1 referiu” … A atividade física e muito bom, o 

nosso corpo precisa dele em todos os aspetos…”  

P2” … eu adoro praticar atividade física… eu sei que ele faz bem para o nosso corpo… 

pratico e peço aos outros que pratiquem…” 

P3” … a atividade física é importante, fortalece o nosso corpo, ficamos menos 

propensos as doenças… como, por exemplo doenças de coração…”  

P4” … posso dizer que graças a atividade física, a forma como eu vivo… cheguei a esta 

idade…” 

P5” … concordo com tudo… a atividade física tem que fazer parte do nosso dia a dia, o 

nosso corpo agradecia, a nossa mente… como e bom fazer em grupo…”  

P6” … sim a atividade e bom para o nosso corpo, faz nos (sentir) bem, relaxado com 

saúde… até agora …” 

faco… caminhada… “ 

P7” … simplesmente concordo com tudo, tudo tipo de atividade física e bom… ela faz nos 

(sentir) bem… leve…”  

P8” … faço fisioterapia, porque eu sei que a atividade física e importante, o corpo precisa 

movimentar…”  

P9” … para mim em grupo e mais interessante… você fala, relaxa, eu gosto… praticar 

atividade física ou qualquer exercício físico é bom para a nossa saúde…” 
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4-Apresentação dos Resultados-Escala de Qualidade de Vida WHOQOL-OLD  
A presente escala pretende conhecer a opinião dos idosos acerca da sua qualidade 

de vida, para tal foram definidas sete (7) facetas que estão associadas às componentes 

potenciadoras, como explícito anteriormente (ver capítulo estudo empírico).  Desta forma, 

considerou-se necessário realizar uma análise individual e global acerca dos resultados de 

aplicação há amostra de 9 idosos que vivem na grande Lisboa. 
 
 
Gráfico 1: Resultados das facetas e totais obtidos pela entrevistada 1, na aplicação do WHOQOL-OLD 
 

 
Fonte: Dados recolhidos pela investigadora durante março de 2021 através da aplicação do WHOQOL-OLD 
 
   

De forma geral a entrevistada (P1), apresenta uma qualidade de vida quantificada 

em 99 pontos, sendo que esta apresenta valores entre 28 e 140.  Em relação às dimensões 

representativas de maior e menor qualidade de vida, encontra-se com um valor superior o 

Funcionamento Sensorial e a Intimidade onde indica que o participante mantém algumas 

capacidades a nível sensorial, não sentido que estas dificultem a vida diária e a capacidade 

de realizar atividades, e demonstra ter a capacidade de ter relações pessoais e íntimas, 

como o sentimento de companheirismo e a oportunidade de amar e ser amado.  

Com valor inferior encontra-se a Morte e Morrer, que proporciona menor 

qualidade de vida ao entrevistado, pois, esta muito, preocupado/a com o modo como ira 

morrer, tão pouco tem medo de não poder controlar a morte deles, o nem muito, nem 

pouco apresenta o medo de morrer e receia não “nada” sofrer antes de morrer. 
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Gráfico 2: Resultados das facetas e totais obtidos pelo entrevistado 2, na aplicação do WHOQOL-OLD 

 
Fonte: Dados recolhidos pela investigadora durante março de 2021através da aplicação do WHOQOL-OLD 
 

A nível total do entrevistado (P2) apresenta, um valor de 94 pontos em relação à 

qualidade de vida de forma global, sendo que esta apresenta valor total de 140.  No que 

concerne às facetas, que apresentam valores entre 4 e 20, desta forma as facetas com 

valores representativos de maior qualidade de vida e a Intimidade, 17 valores, o que indica 

a capacidade de ter relações pessoais e íntimas, como o sentimento de companheirismo e 

a oportunidade de amar e ser amado.   No que concerne às facetas com valores mais baixos 

estão, a Morte e Morrer 6 pontos e a Autonomia, onde os mesmos demonstram nem muito, 

nem pouco esta, preocupado/a com o modo como ira morrer, dos restantes, tem medo de 

não poder controlar a morte deles, o medo de morrer sofrer antes de morrer, referiu “nada”.  

Não tem medo de morrer e nem receia sofrer antes do tal. Autonomia 9 (pontos) 

que reflete a capacidade para viver com independência, de tomar decisões com liberdade, 

determinar o futuro, fazer coisas do seu interesse sendo que a sua liberdade é respeitada 

pelos outros. 
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Gráfico 3: Resultados das facetas e totais obtidos pela entrevistada 3, na aplicação do WHOQOL-OLD 

 
Fonte: Dados recolhidos pela investigadora durante março de 2021 através da aplicação do WHOQOL-OLD 
 
        

Através do gráfico 3 é possível perceber que a participante apresenta uma 

qualidade de vida “razoável”, visto que apresenta 95 valores, sendo que esta apresenta 

valores entre 28 e 140.  No que concerne às facetas, que apresentam valores entre 4 e 20, 

com um valor superior encontra-se a Família/Vida Familiares 17 pontos que reflete a 

satisfação com as relações familiares, o suporte, o tempo de contacto e a valorização dada 

pela família.  

A faceta representativa de menor qualidade de vida é a Morte e Morrer, 8 pontos, 

que demonstra a muita preocupação com a morte, não tem medo de morrer, e tão pouco 

o sofrimento prévio à morte, e referi também não ter medo de não controlar o 

acontecimento. 
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Gráfico 4: Resultados das facetas e totais obtidos pelo entrevistado 4, na aplicação do WHOQOL-OLD 
 

 
Fonte: Dados recolhidos pela investigadora durante março de 2021 através da aplicação do WHOQOL-OLD 
 

De forma geral o entrevistado (P4), apresenta uma qualidade de vida quantificada 

em 99 pontos, sendo que esta apresenta valores entre 28 e 140.  Com valor superior na 

autonomia 18, que reflete a capacidade para viver com independência, de tomar decisões 

com liberdade, determinar o futuro, fazer coisas do seu interesse sendo que a sua liberdade 

é respeitada pelos outros.  

Com valor inferior encontra-se a Participação Social, que proporciona menor 

qualidade de vida ao entrevistado, pois recebi o reconhecimento que mereci 

modernamente, tem atividades para ocupar o seu dia a dia, referi estar insatisfeito com o 

que tem alçado na sua vida e com o tempo que passa com a sua família, e nem satisfeito, 

nem insatisfeito com o apoio que recebi, também o mesmo com as oportunidades que tem 

para participar em atividades da comunidade. 
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Gráfico 5: Resultados das facetas e totais obtidos pela entrevistada 5, na aplicação do WHOQOL-OLD 

 
Fonte: Dados recolhidos pela investigadora durante março de 2021 através da aplicação do WHOQOL-OLD 
 

No que concerne a entrevistada (P5), este apresenta em termos gerais uma 

qualidade de vida positiva, com um valor de 98, sendo que esta apresenta valores entre 28 

e 140.  No que concerne às facetas, que apresentam valores entre 4 e 20, com um valor 

superior encontra-se a Família/Vida Familiar 18 que reflete a satisfação com as relações 

familiares, o suporte, o tempo de contacto e a valorização dada pela família.  

A faceta representativa de menor qualidade de vida é a Morte e Morrer, que 

demonstra tão pouco a preocupação com a morte, com o modo de morrer, com o 

sofrimento prévio à morte, com o medo de morrer e de não controlar o acontecimento. 

Sendo assim referi estar muito preocupada com ira morrer. 
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Gráfico 6: Resultados das facetas e totais obtidos pela entrevistada 6, na aplicação do WHOQOL-OLD 
 

                 
Fonte: Dados recolhidos pela investigadora durante março de 2021 através da aplicação do WHOQOL-OLD 
 

          No que respeita a entrevistada (P6), este apresenta em termos gerais uma qualidade 

de vida positiva, com um valor de total de 99, sendo que esta apresenta valores entre 28 

e 140.  No que concerne às facetas, que apresentam valores entre 4 e 20, com um valor 

superior encontra-se a Família/Vida Familiar que reflete a satisfação com as relações 

familiares, o suporte, o tempo de contacto e a valorização dada pela família.  

A faceta representativa de menor qualidade de vida é a Morte e Morrer, o que 

demonstra uma preocupação com a morte, com o modo de morrer, com o sofrimento 

prévio à morte, com o medo de morrer e de não controlar o acontecimento. 

Nesta faceta é evidente que esta participante não está preocupada com a morte, 

nem com o modo de morrer. com o sofrimento prévio à morte, com o medo de morrer e 

de não controlar o acontecimento. 
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Gráfico 7: Resultados das facetas e totais obtidos pelo entrevistado 7, na aplicação do WHOQOL-OLD 

 
Fonte: Dados recolhidos pela investigadora durante março de 2021 através da aplicação do WHOQOL-OLD 
 

 

De forma geral o entrevistado (P7), apresenta uma qualidade de vida quantificada 

em 95 pontos, sendo que esta apresenta valores entre 28 e 140.   No que concerne às 

facetas, que apresentam valores entre 4 e 20, com um valor superior encontra-se a 

Família/Vida Familiar que reflete a satisfação com as relações familiares, o suporte, o 

tempo de contacto e a valorização dada pela família.  

A faceta representativa de menor qualidade de vida é a Morte e Morrer, onde o 

participante revela “nem muito, nem pouco” está preocupado (a) com o modo como irá 

morrer e medo de morrer.   E tão pouco receia sofrer antes de morrer e mostra medo de 

não poder controlar a morte.  
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Gráfico 8: Resultados das facetas e totais obtidos pelo entrevistado 8, na aplicação do WHOQOL-OLD 

 
Fonte: Dados recolhidos pela investigadora durante março de 2021 através da aplicação do WHOQOL-OLD 
 

           Através do gráfico 8, a nível total o entrevistado apresenta um valor de 91 pontos 

em relação à qualidade de vida de forma global, sendo que esta apresenta valores entre 28 

e 140.     No que toca às facetas, que apresentam valores entre 4 e 20, com um valor 

superior encontra-se a Família/Vida Familiar que reflete a satisfação com as relações 

familiares, o suporte, o tempo de contacto e a valorização dada pela família.  

A faceta representativa de menor qualidade de vida é a Morte e Morrer, que 

demonstra a não muito nem pouco está preocupado com a forma como irá morrer, nem 

muito, nem pouco tem o medo morrer, receia não sofrer antes de morrer. 
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Gráfico 9: Resultados das facetas e totais obtidos pelo entrevistado 9, na aplicação do WHOQOL-OLD 
 

 
Fonte: Dados recolhidos pela investigadora durante março de 2021 através da aplicação do WHOQOL-OLD 
 

            De forma geral o entrevistado (P9), apresenta uma qualidade de vida pouco 

quantificada em relação aos outros, 87 pontos, sendo que esta apresenta valores entre 28 

e 140.    No que concerne às facetas, que apresentam valores entre 4 e 20, com um valor 

superior encontra-se a Família/Vida Familiar que reflete a satisfação com as relações 

familiares, o suporte, o tempo de contacto e a valorização dada pela família.  

A faceta representativa de menor qualidade de vida é a Morte e Morrer, o mesmo 

demonstra que nem muito, nem pouco esta, preocupado/a com o modo como irá morrer. 

Revela, medo de não poder controlar a morte, mais não demostra o medo de morrer.  
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4.1-Resultados Gerais 
De seguida apresentamos uma tabela com os principais resultados obtidos através da 
escala whoqold-old. 

 
Tabela 1: Resultados das facetas e totais obtidos, na aplicação da escala WHOQOL-OLD 

Facetas Participantes Total 

P1 P2 P3 P4 

 

P5 P6 P7 P8 P9  

Funcionamento 
Sensorial 

12 11 13 15 12 14 11 11 10 109 

Autonomia 12 9 14 18 12 12 13 12 10 112 

Morte e morrer 10 6 8 17 10 10 10 8 6 85 

Atividades passadas, 
presentes e Futuras 

16 16 12 16 16 16 13 

 

14 10 129 

Participação social 15 19 15 10 17 13 16 15 19 139 

Intimidade 17 17 16 11 13 16 13 15 13 131 

Família/Vida 
familiar 

17 16 17 12 18 18 19 16 19 152 

Total 99 94 95 99 98 99 95 91 87  

 

Em síntese, pode afirmar-se que a partir dos resultados obtidos, oito participantes 

apresentam, em termos de total, valores superiores a 90, o que representa maior qualidade 

de vida em relação a um participante que apresenta 87, traduzindo-se em menor qualidade 

de vida em relação aos outros. No que respeita aos entrevistados com maior e menor 

qualidade de vida, encontra-se o entrevistado que apresenta mais qualidade de vida são 8 

(P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8) e o (P9) possui a menor.  

Em relação ao das facetas, pode concluir-se que a família/vida familiar, ou seja, as 

suas relações familiares, o apoio que recebe da sua família o tempo que passa com os 

mesmos e o valor que lhe dá apresentam um valor maior (152).  

          Destaca-se as Atividades passadas, presentes, Futuras Participação social e 

intimidade com o valor igual ou superior a 129 pontos, o que destaca pela positiva ter a 

oportunidade para realizar os seus planos de vida o recebido o reconhecimento que merece 

a satisfação com o que tem alcançado na sua vida e com o que pode esperar da vida 

(Atividades passadas, presentes e futuras) e também demonstram estar satisfeitos com as 

oportunidades que tem para participar em atividades da comunidade e envolvimento nas 
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atividades que realiza, com a forma como ocupa o seu tempo e atividades suficientes para 

ocupar o seu dia a dia (Participação social).  

E por último tem a ver com a intimidade para com os outros, a um companheiro 

ou outra pessoa próxima, com quem partilha a sua intimidade mais do que qualquer outra 

pessoa na sua vida. Já com um valor total menor, está Morte e morrer (85) sendo este 

representativo de uma menor qualidade de vida, sendo o modo como irá morrer, medo de 

morrer, de sofrer e de não controlar a sua morte se traduzem em pouco, muito, e nem 

pouco, nem muito. 

 
 5-Análises, Discussões dos Resultados 

Torna-se necessário a realização de uma análise geral dos resultados obtidos 

através da aplicação das entrevistas semiestruturadas e da escala WHOQOL-OLD, à 

amostra de nove (9) pessoas idosas que residem na grande Lisboa, cuja idade esta 

compreendida entre os 73 anos e 87 anos, a média ronda os 80 anos. Respeitante às idades 

suprarreferida, Organização Mundial da Saúde defende que o conceito de idoso engloba 

todas as pessoas com mais de 60 ou 65 anos, consoante se trate de países em 

desenvolvimento ou países desenvolvidos, (OMS 1984 cit por OMS 2005). 

“A idade apresenta um conceito multidimensional, por isso não é 

considerada uma boa medida para avaliar o desenvolvimento humano. Pois, a 

idade e o processo de desenvolvimento possuem dimensões e significados que 

transpõe as barreiras da idade cronológica (Scheiner e Irigaray, 2014, cit por OMS 

2005)”. 

  

Nesta sequência de ideias, desses nove idosos, três (3), são viúvos (P4, P5 e P6) e 

seis (6), são casados (P1, P2, P3, P7, P8 e P9). A situação de viuvez é uma situação 

especial, não planeada, que provoca modificações na vida das pessoas.  Representa, por 

sua vez, uma inesperada quebra do equilíbrio das relações familiares, sociais, económicas, 

culturais, a qual faz com que o indivíduo em caráter de urgência, estabeleça novos arranjos 

em grupo (Motta 2004). 

 
Goldani (1999) reforça dizendo que homens e mulheres envelhecem de forma 

diferente e que as mulheres vivem mais tempo que os homens.   Sendo assim, esta situação, 

considerada como vantagem e indicador de melhor qualidade de vida da mulher, a sua 

maior longevidade acaba sendo, também, um dos seus problemas.  A maior esperança de 

vida faz com que muitas das mulheres idosas passem pela experiência de debilitação 

biológica devido a doenças crónicas, enquanto homens morrem antes e de causas do tipo 
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cardiovasculares.  Entretanto, todos os participantes têm nacionalidade portuguesa, quanto 

à escolaridade, todos possuem o ensino superior, o P9 possuiu a licenciatura e o mestrado, 

os restantes têm a licenciatura.  

Ainda assim, e apesar de não haver grandes diferenças substanciais ao nível das 

profissões desempenhadas ao longo da vida, considera-se que o meio onde o indivíduo 

está inserido provoca beneficamente algumas mudanças no estilo de vida, sobretudo ao 

nível da cultura e consequentemente ao nível da mentalidade e da abertura com e para 

diversos assuntos. 

Do mesmo modo, os participantes que organizaram as suas vidas, apesar de 

nascidos e criados em meio rural, em centros urbanos desempenham profissões mais 

qualificadas e usufruem de um estatuto socioeconómico melhor (cf. Pimentel, 2013, p.89 

– 90). Falemos do participante P8 (com 80 anos), que foi para a zona de (da grande Lisboa) 

onde teve profissões mais diferenciadas para a idade que apresenta comparativamente com 

os participantes que sempre permaneceram em meio rural.  

No que diz respeito a profissão atualmente estão todos aposentados, para Motta, 

(1981) as pessoas geralmente são estimuladas a tomar consciência do seu envelhecimento 

a partir da aposentadoria que, na maioria da população, ocorre próxima aos 60 anos de 

idade ou após este período.   Para muitos desses aposentados há modificações no ritmo de 

vida; a rutura com o trabalho, para alguns, é sentida como uma perda, tanto do "status" 

social como das amizades.   As oportunidades de fazer novos amigos tornam-se menores, 

porque as interações entre eles vão decrescendo em razão da falta de convívio. 

Certos casais, na fase da reforma, podem reforçar a sua ligação, alcançando um 

nível de intimidade e significância interpessoal maior, para outros, entretanto, uma 

separação já subjacente pode acentuar-se e tornar-se concreta e evidente (Wager, 1987).  

É nessa fase que muitos aproveitam a oportunidade para uma interação mais afetiva 

entre eles.   Os participantes P2 e P3, mesmo estando aposentados, tem o negócio deles, 

já os restantes mesmo estando aposentados continuam ativos.  Durante as entrevistas 

falaram muito sobre a pandemia, onde cada uma relatava o seu problema, as dificuldades 

em relação à atividade física e o quotidiano, por exemplo: 

 

A P 1” … difícil, simplesmente difícil, que venha a vacina…”  

P2” … antes era tudo mais fácil, as pessoas saíam na rua normalmente, mais com a covid 

tudo mudou, academia fechou, parque fechou, tudo um cãos…” 

P3” …muito difícil, mais isso não me impediu, faco as minhas caminhadas 

normalmente…” 

P4” … muito difícil…” 
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P5”… ficou tudo difícil, não posso sair na rua por precaução, se sair tenho que voltar 

logo…” 

P6” … claro… está difícil para todo o mundo…” 

P7” … eu nunca vi coisa assim na minha vida, espero que isso acabe logo…” 

P8” … é triste não puder sair, cumprimentar as pessoas, andar por aí…” 

P9” … eu gostava muito de caminhar, mais com a pandemia a caminhada é limitada, tudo 

rápido…” 

Ainda de acordo com a tabela 1, durante a entrevista, no momento que eu 

perguntava o P9 a idade dele, ele ficou tão entusiasmado em dizer, e até pediu-me” tente 

adivinhar” passando um momento ele disse,” tenho 50 anos”… e eu disse como, ele 

“…normalmente as pessoas dão-me esta idade, pelo simples fato de estar sempre ativo, 

adoecer tão pouco, também praticava exercícios físicos sempre, agora com a idade 

diminui um pouco, e alimento bem também…” a promoção de um estilo de vida mais ativo 

na terceira idade tem sido utilizada como uma estratégia de promoção na melhoria dos 

padrões de saúde e qualidade de vida. 

 A atividade física é uma das principais estratégias para a promoção da saúde, 

fundamental para alterar estilos de vida causadores de doenças e incapacidades, cujo lado 

mais visível tem sido o aumento da obesidade, hipertensão, diabetes e doenças 

cardiovasculares.  A Organização Mundial de Saúde (OMS) reuniu recomendações 

específicas para esta população, no sentido de promover um envelhecimento saudável 

(WHO, 2015). 

Se envelhecer é considerado uma experiência positiva, ao longo da vida deve 

existir acompanhamento de oportunidades contínuas para a saúde, participação e 

segurança.   A OMS adotou o termo “envelhecimento ativo” para expressar o processo 

para atingir esta visão (WHO, 2002). 

 Assim, a OMS (2002) define envelhecimento ativo como “o processo de 

otimização de oportunidades para a saúde, participação e segurança, a fim de 

melhorar a qualidade de vida” (pág. 12).  

Exercício físico pode ser definido como uma subcategoria da atividade física que 

é planeada, estruturada e repetitiva, resultando na manutenção ou melhoria de um, ou mais 

aspetos da condição física (Caspersen, Powell, & Christenson, 1985).  Segundo estes 

autores, quando prescrito deve cumprir com determinados fatores: tipo, modo, duração, 

intensidade, frequência e progressão. Uma das principais preocupações dos idosos é 

preservar a memória, cognição e função executiva.  Segundo Elsawy & Higgins (2010), o 

declínio neuro cognitivo ocorre com a idade devido à diminuição da vascularização do 

cérebro e redução nos neurotransmissores do sistema nervoso central. 
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No decorrer da entrevista as (P1, P4 e P9) demonstraram sentir o mesmo 

(Demência), P4 “eu tenho estado a esquecer as coisas” P1…” eu tenho demência” P9 

“esqueço as coisas, isto e idade mesmo”.  Podemos dizer que atividade física regular 

reverte alguns destes processos e afeta de forma positiva o número de processos 

cognitivos.  Adicionalmente a prevalência de demência é reduzida nos indivíduos 

regularmente ativos.  Adultos fisicamente ativos apresentam também menos risco de 

depressão e declínio cognitivo do que os inativos (Elsawy & Higgins,2010).  

Tive a oportunidade de acompanhar a P8 a fazer a fisioterapia, e os restantes 

passaram mais ou menos 20 minutos com eles, falando com eles sobre a importância a da 

atividade física, caminhei com eles (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9) nos arredores da 

casa deles.   A participante oito relatou “gosto muito de fazer a fisioterapia, por mim, fazia 

todos os dias, mas não é possível porque a fisioterapeuta tem outros lugares para fazer 

também”.   Na Saúde Coletiva, a fisioterapia tem como atribuição principal a educação, 

prevenção e assistência psicoterapêutica da comunidade no âmbito da atenção primária 

em saúde. 

O fisioterapeuta que atua na saúde do idoso deve, antes de mais nada, possuir uma 

visão preventiva, pois muitos problemas de saúde que afetam potencialmente os idosos 

podem ser evitados através de um trabalho preventivo.   É necessário o conhecimento das 

alterações biológicas e psicológicas, bem como alguns fenómenos de caráter social, para 

que se possa estruturar e desenvolver programas adequados para esta população.  

De entre todos os grupos etários, os idosos são aqueles que apresentam o maior 

risco de morbilidade e de mortalidade (Deliberato, 2002). 

Em síntese, percebi que a atividade física influenciou significativamente na 

mudança de hábitos de vida, bem como, na promoção da qualidade de vida dos idosos 

entrevistados. 
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Parte III — Plano de ação 
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O plano de ação, tal como o seu nome indica, é um plano que visa a ação, ou seja, 

é um planeamento de atividades concretas.  

De acordo com Guerra: “O plano de atividades descreve, de forma 

detalhada e sistemática, o que se pretende fazer, quando se pretende fazer, quem 

será encarregado das diferentes tarefas e quais os recursos necessários para as 

concretizar. Estas atividades decorrem da relação entre objetivos, meios e 

estratégias, pretendendo a concretização dos objetivos gerais” (Guerra, 2010, 

p.170).  

O cuidado com a saúde é sempre muito importante para viver bem e melhor, e esse 

cuidado deve começar de muito pequeno até velhice, por isso a atividade física nos idosos 

e muito importante tanto para o desenvolvimento físico como o desenvolvimento mental. 

Sendo assim, de acordo com os resultados obtidos e através do nosso instrumento de 

recolha de dados será realizada uma proposta de intervenção, a fim de compreender a 

importância da prática de atividade física na terceira idade.  

Perante isto, com o consentimento dos idosos e dos familiares dos referentes, será 

realizada as seguintes atividades físicas aos idosos participantes no estudo: a 

musicoterapia/dançaterapia, caminhadas e alongamento, a fim de ajudar a melhorar o 

condicionamento físico e a circulação sanguínea.  Essas atividades terão a duração de vinte 

(20) minutos. 

Também serão feitas atividades para o trabalho de estimulação cognitiva que não 

estão relacionadas com atividades físicas, mas que pode ser de extrema importância para 

o bem-estar dos idosos, tomando como exemplos: jogo de cartas, jogos memoria, jogos 

no tabuleiro e quebra-cabeça.  Participarão nessas atividades os familiares de cada idoso 

e o sujeito da pesquisa (eu), tirarei um dia para cada idoso, conforme a disponibilidade 

deles, essas atividades serão realizadas em casa dos referidos idosos e nos arredores da 

casa dos mesmos.    
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Considerações finais 

Ao chegarmos ao termo da pesquisa, é fundamental procedermos a uma apreciação 

global de todo o processo de investigação, que possibilite mais um momento de reflexão 

e destacar os aspetos que se revelaram mais pertinentes ao longo desta análise, verificando 

resultados práticos, reflexões e pistas para futuras intervenções e ou investigações.  É na 

conclusão “(...) que o investigador pode especular um pouco, indo além dos limites estritos 

estabelecidos pelos dados, inclusivamente sugerindo possíveis implicações sociais de 

ordem prática” (Moreira, 1994, p. 201). 

Com este estudo, tentamos compreender a importância da prática de atividade 

física nos idosos, através da análise de conteúdo e dos resultados da escala (woqold-old), 

que avalia a qualidade de vida dos idosos.   Para tal, foi imprescindível uma abordagem 

ao conteúdo desta temática, com maior enfoque sobre a problemática dos idosos em 

paralelo com a atividade física. 

Em termos de objetivos gerais e específicos definidos aquando da fase inicial, este 

estudo foi ao encontro do pretendido.   Assim, nesta fase final verifica-se que os resultados 

observados corresponderam aos resultados esperados em termos de objetivos. 

           A terceira idade é um período de mudanças biopsicossociais e deve ser vista como 

um momento importante e de adaptações a uma nova realidade.   O envelhecer saudável 

é uma preocupação de toda sociedade e a busca pela qualidade de vida deve ser vista 

como uma necessidade, como um meio de aumentar a longevidade.   Adaptar danças para 

idosos é uma forma de desenvolver atividades físicas benéficas e prazerosas, além de 

proporcionar a socialização dos participantes e bem-estar.  

A atividade física é muito importante não só na velhice como também na idade 

adulta ou na adolescência.   Optar por um estilo de vida saudável, antes da velhice é 

sempre bom uma vez que faz com que tenhamos um envelhecimento ativo e saudável.  A 

atividade física tem inúmeros benefícios como sabemos.  Mas, a partir de uma 

determinada idade, ela é essencial na prevenção de algumas doenças bem como no 

fortalecimento do sistema muscular, evitando lesões e aliviando dores articulares.  

           Com isso, considero que todos os idosos devem praticar exercícios físicos, desde 

que não haja alguma restrição absoluta, porém é necessária uma visão cuidadosa, tais 

como acompanhar a evolução dos exercícios ou atividade física estabelecida e estar 

sempre atendo a qualquer nova alteração.   
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         A grande maioria dos médicos e dos gerontólogos apostam na atividade física como 

um fator promotor para a saúde.  São aconselhadas pequenas caminhadas, mesmo nos 

corredores dos hospitais, a pacientes que sofreram uma intervenção cirúrgica.  

Quanto aos resultados obtidos na escala Whoqol-Old revelam-nos que a qualidade 

de vida dos idosos deste estudo é boa e melhorou, efetivamente, de forma significativa nos 

idosos participantes no presente estudo. 

É, para nós, essencial que se promova o envelhecimento ativo e que das palavras 

se façam os atos.   Que as redes sociais de apoio ao idoso se unam e promovam a qualidade 

de vida em todas as suas vertentes e que o idoso se permita viver com qualidade.  Este 

trabalho representou um enriquecimento permitindo a descoberta de novos 

conhecimentos.  Esperamos, para terminar, ter contribuído para uma melhor compreensão 

do envelhecimento ativo e com saúde, abrindo, assim a possibilidade de serem feitas novas 

apostas em termos de investigação. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

Escola Superior de Educação de Beja 

Curso Mestrado em Gerontologia Social e Comunitária 

 

 

 

Terno de consentimento livre e esclarecido(TCLE) 

 

Este é um estudo de carácter académico que visa compreender a importância da 

prática de atividade física na terceira idade. É de livre e espontânea vontade a participação 

pelos inquiridos e que essas informações serão única e exclusivamente para o respetivo 

estudo, resguardando confidencialidade uma vez que não precisaram de se identificarem 

com os nomes. 

Os participantes a qualquer momento podem decidir em não continuar com o 

estudo, tem todo o direito de se declarar e consequentemente ser atendido o seu desejo. 

 

A responsável pelo estudo 

____________________________________________________ 

/Claudete Landim/ 
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Consentimento livre e informado 

 Eu, (nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão e morada), fui convidado 

a participar de um estudo denominado “ a importância da atividade física para a promoção 

da qualidade de vida dos idosos”, cujos objetivos são: identificar os deferentes tipos de 

atividade física praticada pelos idosos; conhecer as principais doenças que afetam os 

idosos;  identificar alguns benefícios que o exercício físico poder trazer na vida do idoso; 

entender como a atividade física poderá ser um agente promotor de uma melhor qualidade 

de vida para o idoso;  conhecer a perceção que os idosos que vivem na grande Lisboa, 

têm sobre a atividade física na terceira idade.                        

Estou ciente de que a minha privacidade será respeitada, ou seja, o meu nome ou 

qualquer outro dado, ou elemento que possa, de qualquer forma, identificar-me, será 

mantido em sigilo. Também fui informado de que posso recusar-me a participar do 

estudo, ou retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, 

por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo. Foi-me esclarecido, 

igualmente, que eu posso optar por métodos alternativos, que são preencher a entrevista 

sozinha e entregar depois ou responder diretamente às questões da pesquisadora. 

 Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Claudete Landim, 

estudante do curso Mestrado em Gerontologia Social, Comunitária e Doutor José 

Pereirinha Ramalho, orientador do trabalho e docente do Instituto Politécnico de Beja. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a 

natureza e o objetivo já referido estudo, manifesto o meu livre consentimento em 

participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor económico, a receber 

ou a pagar, por minha participação. 

 

 

 
                                               Beja, 22 de março de 2021 

 

                                     Nome e assinatura do sujeito da pesquisa 

                                      _________________________________ 
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

Escola Superior de Educação de Beja 

Curso Mestrado em Gerontologia Social e Comunitária 

 

Guião de entrevista  
O meu nome é Claudete Landim. Sou estudante do curso mestrado em Gerontologia 
Social e Comunitária no Instituto politécnico de Beja-Escola Superior da Educação. O 
presente questionário é confidencial e destina-se a uso exclusivo de um trabalho de 
conclusão de curso, tem como objetivo principal compreender a importância da prática 
de atividade física na terceira idade. A sua opinião é muito importante para a realização 
do trabalho e asseguro desde já anonimato e confidencialidade. Agradeço a sua 
colaboração.  

  Fatores Sociodemográficos  

1.Género      

M   □ 

F   □ 

2.Idade___ 
3-Data de nascimento____________      
4.Conselho de residência____________________________ 

5.Escolaridade________________________  

6.Estado civil _______________________ 
 

7-Profissão exercida_____________________ 

8 Profissão atual 
Aposentado: 

         Sim □ 

         Não □ 
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Questões  

1-Capacidade de desempenhar as atividades habituais  

1.1- Em geral você diria que a sua saúde é:  

a) Excelente   □  
b) Muito Boa   □  
c) Boa    □  
d) Má    □  
e) Muito má  □  

Justifica a sua resposta_______________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

 

1.2-  Comparando há um ano atrás, como classificaria a sua saúde em geral, 
agora?  
  

a). Muito melhor □ 

b) um pouco melhor □       

c). Quase a mesma □       

d)Um Pouco Pior □  

      e) Muito Pior □ 

 Justifica a sua resposta______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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1.3- Como ocupa o seu tempo livre?   
       

      a) Não faz nada □     

      b) Jogos   □  
      c) Atividades domésticas □    
      d) Artes plásticas □      
      e). Ver TV □    

      f). Ouvir rádio / música □ 

      g) Leitura □ 

      Outros (descreva): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

 

 

1.4-Costuma participar nas atividades físicas?  

     Sim com muita frequência □ 

     Sim com pouca frequência □ 

  

    1.4.1- Se sim, quais?   

       Caminhadas □    

       Ginástica □    

       Natação □  
       Outras: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
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1.5- Os seguintes itens são sobre atividades que poderia fazer atualmente 

durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade em fazer 

estas atividades?   
  

      1.5.1-Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, tais como correr, 
levantar objetos pesados, praticar desportos.  

     a) sim, com muita dificuldade □     
     b) sim, com pouca dificuldade □       
     c) sim, sem nenhuma dificuldade □ 
 Justifica a sua resposta___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

   

  1.5.2- Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar a bola, varrer a casa.  

     a) sim, com muita dificuldade □     

     b) sim, com pouca dificuldade □       
     c) sim, sem nenhuma dificuldade □ 

       Justifica a sua 
resposta________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 1.5.3- Levantar ou carregar mantimentos  

     a) sim, com muita dificuldade □     
     b) sim, com pouca dificuldade □       

     c) sim, sem nenhuma dificuldade □ 
Justifica a sua 
resposta__________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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2-Opinião face ao Exercício Físico/Atividade física  

2.1. Indique-nos a sua opinião face ao Exercício Físico/Atividade física  
  

2.1.1. A prática de atividade física com outras pessoas da mesma idade é 

boa para conviver.     

    Concordo □ 

    Discordo □    
    Não sabe □ 

 Justifica a sua 
resposta________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

2.1.2. A atividade física praticada de uma forma equilibrada é essencial para 

uma boa saúde.      

       Concordo □ 

       Discordo □    
       Não sabe □ 

      Justifica a sua 

resposta__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

2.1.3. A atividade física ajuda a libertar emoções e ansiedades.  

    Concordo □ 

    Discordo □    
    Não sabe □ 

Justifica a sua 
resposta________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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2.1.4. A atividade física quando realizada em grupo é divertida.  

    Concordo □ 

    Discordo □    
    Não sabe □ 
Justifica a sua 
resposta________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

2.1.5. A atividade física, praticada regularmente, é necessária para uma boa 
saúde.  

      Concordo □ 

      Discordo □    

      Não sabe □ 

Justifica a sua 
resposta________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

  
2.1.6. A atividade física é importante para ajudar uma pessoa a melhorar a 

saúde geral.  

    Concordo □ 

    Discordo □    

    Não sabe □ 

Justifica a sua 
resposta________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 2.1.7. Participar em atividades físicas é uma boa forma de passar os tempos livres.  

       Concordo  
    Discordo □    

    Não sabe □ 
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Justifica a sua 
resposta________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

  

 

 

2.1.8. A atividade física diária é necessária para manter a saúde geral de cada 
pessoa.     

    Concordo □ 

    Discordo □    

    Não sabe □ 

Justifica a sua 
resposta________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2.1.9. A atividade física é de certa forma um excelente remédio para uma 

pessoa tensa, irritável e ansiosa.  

    Concordo □ 

    Discordo □    

    Não sabe □ 
Justifica a sua 
resposta_____________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2.1.10. A atividade física faz bem ao corpo humano.  

      Concordo □ 

      Discordo □    
      Não sabe □ 

Justifica a sua 
resposta________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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 2.1.11. A atividade física descontrai o indivíduo que a pratica.  

      Concordo □ 

      Discordo □    

      Não sabe □ 
 Justifica a sua 
resposta________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2.1.12. A atividade física regular faz uma pessoa sentir-se melhor.  

      Concordo □ 

      Discordo □    
      Não sabe □ 

Justifica a sua 
resposta________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2.1.13. A atividade física é necessária para manter a saúde geral de cada pessoa.  

    Concordo  
    Discordo □   

    Não sabe □ 
 

2.1.15. A atividade física interfere na diminuição do peso, (ajuda a combater 

a obesidade), nas doenças cardiovasculares (hipertensão, acidente vascular 

cerebral, angina do peito) e também em pessoas portadoras de Diabetes.  

   Concordo □ 

  Discordo □    

  Não sabe □ 

 Justifica a sua 

resposta_________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________ 
 

2.1.16. Em relação a atual pandemia (Covid 19) que o mundo enfrenta, diga 

quais as principais dificuldades que sentiu durante a pandemia a nível da 

atividade física. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________                                                  
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Instruções 

             Com este questionário, procuramos conhecer a opinião que tem sobre a sua 

qualidade de vida, bem como perceber que aspetos são importantes para si, enquanto 

adulto idoso e membro da sociedade. 

             Por favor, responda a todas as perguntas. Se não tiver a certeza da resposta, 

escolha a que lhe parecer mais apropriada. Esta resposta pode, muitas vezes, ser a primeira 

que lhe vem à cabeça. Não existem respostas certas nem erradas. 

Tenha presente os seus hábitos, expectativas alegrias e preocupações. Pedimos-lhe que 

tenha em conta a sua vida nas duas últimas semanas (nos últimos 15 dias).   Por exemplo, 

pensando nas duas últimas semanas, uma pergunta poderia ser: 

Apresenta o cartão com a escala “Nada – Muitíssimo” 

Até que ponto se preocupa com o que lhe pode vir a acontecer no futuro? 

 

Nada 

 

Pouco Nem muito 

Nem pouco 

Muito Muitíssimo 

1 2 3 4 5 

 

Simultaneamente às instruções, o examinador deve apontar para cada um dos 

números e dos descritores da escala de reposta exemplificados 

Deve escolher o número que expressa melhor o quanto, nas duas últimas semanas, 

se preocupou com o que lhe pode vir a acontecer no futuro. Por exemplo, deve escolher o 

número 4, se se preocupou “Muito” com o que pode vir a acontecer no futuro, ou deve 

escolher o número 1, se não se preocupou “Nada” com o que pode vir a acontecer no 

futuro. 

Por favor, escute com atenção cada pergunta que lhe vou ler, pense no que sentiu 

e, para cada uma, escolha o número que lhe parece ser a melhor resposta. 

OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO. 
VERSÃO EXCLUSIVA PARA INVESTIGAÇÃO. REPRODUÇÃO PROÍBIDA. 

“validação de Provas de Memória e de Inventários de Avaliação Funcional e de Qualidade de vida” (Proc. º 74569; Fundação 
Calouste Gulbenkian) 

WHOQOL – OLD (Vilar et al. 2010) 
Organização Mundial de Saúde 

116 
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Apresentar o cartão com a escala “Nada – Muitíssimo”. Simultaneamente às 

instruções, o examinador, deve apontar para cada um dos números e dos descritores 

da escala de resposta. 

Com as seguintes perguntas, pretendemos perceber até que ponto sentiu certas 

coisas, nas duas últimas semanas. Se as sentiu de forma muito acentuada, escolha o 

número correspondente a “Muitíssimo” 5. Se não as sentiu, escolha o número 

correspondente a “Nada” 1. Quando a sua resposta estiver entre “Nada” e “Muitíssimo”, 

poderá responder que sentiu “Pouco” 2, “Nem muito nem pouco” 3 ou “Muito” 4. 

Lembre-se que estas perguntas se referem às duas últimas semanas. 

1 – As dificuldades de audição, visão, paladar, olfato ou tato afetam a sua vida diária? 

 

Nada 

 

Pouco Nem muito 

Nem pouco 

Muito Muitíssimo 

1 2 3 4 5 

 

2 – As dificuldades de audição, visão, paladar, olfato ou tato afetam a sua capacidade 

para participar em atividades? 

 

Nada 

 

Pouco Nem muito 

Nem pouco 

Muito Muitíssimo 

1 2 3 4 5 

 

3 – As dificuldades de audição, visão, paladar, olfato ou tato afetam a sua capacidade 

para se relacionar com as outras pessoas? 

 

Nada 

 

Pouco Nem muito 

Nem pouco 

Muito Muitíssimo 

1 2 3 4 5 
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4 – Sente que tem liberdade para tomar as suas próprias decisões? 

 

Nada 

 

Pouco Nem muito 

Nem pouco 

Muito Muitíssimo 

1 2 3 4 5 

 

5 – Sente que tem poder para decidir acerca do seu futuro? 

 

Nada 

 

Pouco Nem muito 

Nem pouco 

Muito Muitíssimo 

1 2 3 4 5 

 

6 – Sente que as outras pessoas respeitam a sua liberdade? 

 

Nada 

 

Pouco Nem muito 

Nem pouco 

Muito Muitíssimo 

1 2 3 4 5 

 

7 – Está preocupado (a) com o modo como irá morrer? 

 

Nada 

 

Pouco Nem muito 

Nem pouco 

Muito Muitíssimo 

1 2 3 4 5 

 

8 – Até que ponto tem medo de não poder controlar a sua morte? 

Nada 

 

Pouco Nem muito 

Nem pouco 

Muito Muitíssimo 

1 2 3 4 5 
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9 – Tem medo de morrer? 

 

Nada 

 

Pouco Nem muito 

Nem pouco 

Muito Muitíssimo 

1 2 3 4 5 

 

10 – Receia sofrer antes de morrer? 

Nada 

 

Pouco Nem muito 

Nem pouco 

Muito Muitíssimo 

1 2 3 4 5 

 

Apresentar o cartão com a escala “Nada – Completamente”. Simultaneamente às 

instruções, o examinador, deve apontar para cada um dos números e dos descritores 

da escala de resposta. 

Com as seguintes perguntas, pretendemos perceber até que ponto experimentou 

ou conseguiu fazer certas coisas, nas duas últimas semanas. Se conseguiu fazer 

perfeitamente, estas coisas, escolha o número correspondente a “Completamente” 5. Se 

não as conseguiu fazer, escolha o número correspondente a “Nada” 1. Quando a sua 

resposta estiver entre “Nada” e “Completamente”, poderá responder que conseguiu 

“Pouco” 2, “Moderadamente” 3 ou “Bastante” 4. Lembre-se que estas perguntas se 

referem às duas últimas semanas. 

11 – Consegue fazer aquilo que gosta? 

 

Nada 

 

Pouco Moderadamente 

 

Bastante Completamente 

1 2 3 4 5 

 

12 – Continua a ter oportunidade para realizar os seus planos de vida? 

 

Nada 

 

Pouco Moderadamente 

 

Bastante Completamente 

1 2 3 4 5 
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13 – Na sua vida tem recebido o reconhecimento que merece? 

Nada 

 

Pouco Moderadamente 

 

Bastante Completamente 

1 2 3 4 5 

 

14 – Tem atividades suficientes para ocupar o seu dia a dia? 

 

Nada 

 

Pouco Moderadamente 

 

Bastante Completamente 

1 2 3 4 5 

 

Apresentar o cartão com a escala “Muito Insatisfeito – Muito Satisfeito”. 

Com as seguintes perguntas, pretendemos perceber se se sentiu satisfeito (a) em 

relação a vários aspetos da sua vida, nas duas últimas semanas. Decida até que ponto se 

sentiu satisfeito (a) ou insatisfeito (a) e escolha o número que melhor traduz a maneira 

como as sentiu. Lembre-se que estas perguntas se referem às duas últimas semanas. 

15 – Está satisfeito (a) com o que tem alcançado na sua vida? 

 

Muito 

Insatisfeito 

 

Insatisfeito 

 

Nem satisfeito 

Nem 

Insatisfeito 

 

Satisfeito 

 

Muito 

satisfeito 

 

1 2 3 4 5 

 

16 – Está satisfeito (a) com a forma como ocupa o seu tempo? 

 

Muito 

Insatisfeito 

 

Insatisfeito 

 

Nem satisfeito 

Nem 

Insatisfeito 

 

Satisfeito 

 

Muito 

satisfeito 

 

1 2 3 4 5 
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17 – Está satisfeito (a) com o seu envolvimento nas atividades que realiza? 

 

Muito 

Insatisfeito 

 

Insatisfeito 

 

Nem satisfeito 

Nem 

Insatisfeito 

 

Satisfeito 

 

Muito 

satisfeito 

 

1 2 3 4 5 

 

18 – Está satisfeito (a) com as oportunidades que tem para participar em atividades 

da 

comunidade? 

Muito 

Insatisfeito 

 

Insatisfeito 

 

Nem satisfeito 

Nem 

Insatisfeito 

 

Satisfeito 

 

Muito 

satisfeito 

 

1 2 3 4 5 

 

19 – Está satisfeito (a) com o que pode esperar da vida? 

 

Muito 

Insatisfeito 

 

Insatisfeito 

 

Nem satisfeito 

Nem 

Insatisfeito 

 

Satisfeito 

 

Muito 

satisfeito 

 

1 2 3 4 5 
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Apresentar o cartão com a escala “Muito Mau – Muito Bom”. 

20 – Como avalia o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, 

paladar, olfato, tacto). 

 

Muito 

Muito 

 

Mau Nem Bom 

Nem Mau 

 

Bom 

 

Muito bom 

 

1 2 3 4 5 

 

Apresentar o cartão com a escala “Nada – Muitíssimo”. 

Com as seguintes perguntas, dizem respeito a qualquer relacionamento íntimo que possa 

ter. Por favor, considere essas perguntas em relação a um companheiro ou outra pessoa 

próxima, com quem partilha a sua intimidade mais do que qualquer outra pessoa na sua 

vida. Lembre-se que estas perguntas se referem às duas últimas semanas. 

21 – Sente que tem alguém próximo com quem partilha a sua vida íntima? 

 

Nada 

 

Pouco 

 

Nem muito 

Nem Pouco 

 

Muito 

 

Muitíssimo 

 

1 2 3 4 5 

 

22 – Sente que tem amor na sua vida? 

Nada 

 

Pouco 

 

Nem muito 

Nem Pouco 

 

Muito 

 

Muitíssimo 

 

1 2 3 4 5 
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Apresentar o cartão com a escala “Nada – Completamente”. 

23 – Tem oportunidade para amar alguém? 

 

Nada 

 

Pouco 

 

Moderamente 

 

Bastante 

 

Completamente 

 

1 2 3 4 5 

 

24 – Tem oportunidade para se sentir amado (a)? 

Nada 

 

Pouco 

 

Moderamente 

 

Bastante 

 

Completamente 

 

1 2 3 4 5 

 

Apresentar o cartão com a escala “Muito Insatisfeito – Muito Satisfeito”. 

Com as seguintes perguntas, pretendemos perceber até que ponto se sentiu 

satisfeito (a) ou experimentou certas coisas que dizem respeito às suas relações familiares. 

Lembre-se que estas perguntas se referem às duas últimas semanas. 

25 – Está satisfeito (a) com as suas relações familiares? 

 

Muito 

Insatisfeito 

 

Insatisfeito 

 

Nem satisfeito 

Nem 

Insatisfeito 

 

Satisfeito 

 

Muito 

satisfeito 

 

1 2 3 4 5 

 

26 – Está satisfeito (a) com o apoio que recebe da sua família? 

Muito 

Insatisfeito 

 

Insatisfeito 

 

Nem satisfeito 

Nem 

Insatisfeito 

 

Satisfeito 

 

Muito 

satisfeito 

 

1 2 3 4 5 
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27 – Está satisfeito (a) com o tempo que passa com os seus familiares? 

 

Muito 

Insatisfeito 

 

Insatisfeito 

 

Nem satisfeito 

Nem 

Insatisfeito 

 

Satisfeito 

 

Muito 

satisfeito 

 

     

 

Apresentar o cartão com a escala “Nada – Muitíssimo”. 

28 – Sente que a sua família lhe dá valor? 

 

Nada 

 

Pouco 

 

Nem muito 

Nem Pouco 

 

Muito 

 

Muitíssimo 
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