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RESUMO 
 

Introdução: O processo de envelhecimento provoca alterações metabólicas e 
comportamentais nos indivíduos, estes fatores associados ao sedentarismo estão associados ao 
desenvolvimento de doenças ou complicações já existentes, impactando diretamente na 
qualidade de vida dos idosos. Objetivo: Avaliar o benefício da atividade física na qualidade 
de vida dos idosos bem como nos parâmetros antropométricos e metabólicos. Métodos: 
Foram incluídos 40 indivíduos acima de 60 anos, sendo avaliado: Dados antropométricos 
(IMC, Circunferência Abdominal e Pressão Arterial), análise bioquímica (Glicêmica, 
Lipidograma), alterações teciduais (Hepática, Renal, Pancreática e Cardiovascular). Também 
foram analisado a qualidade de vida e presença de sintomas depressivos dos indivíduos 
através da aplicação dos questionário “Qualidade de vida Fantástica” e “BECK”, 
respectivamente. A análise de dados foi realizada através do teste de associação do qui-
quadrado para as variáveis qualitativas, e quando apropriado, o teste de probabilidade exato 
de Fisher. Resultados: Os resultados apontaram para o efeito benéfico com redução nos 
níveis glicêmicos, HDL-C, Triglicerídeos, associado a uma melhora principalmente nos 
hábitos alimentares e práticas regulares de atividade física. Hábitos que impactaram na 
redução dos marcadores de risco cardiovasculares e também na melhora da percepção da 
qualidade de vida dos idosos observados no questionário de Beck. Conclusão: Deste modo, 
os resultados são conclusivos para evidenciar que a prática regular de atividade física nesta 
população apresenta uma melhora na qualidade de vida associado a uma melhora nos índices 
bioquímicos, atuando como protetor no desenvolvimento de doenças metabólicas e 
comportamentais. 

 
Palavras-chave: Exercício Físico. Idoso. Metabolismo. 
 
 

EVALUATION OF THE BENEFIT OF PHYSICAL ACTIVITY PRACTICE IN 
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN ELDERLY PEOPLE 

WITH DEPRESSION AND ANXIETY  
 

 
ABSTRACT 

 
Introduction: The aging process causes metabolic and behavioral changes in individuals, these 
factors associated with physical inactivity are associated with the development of diseases or 
complications that already exist, directly impacting the quality of life of the elderly. Objective: 
To evaluate the benefit of physical activity on the quality of life of the elderly as well as on the 



anthropometric and metabolic parameters. Methods: 40 individuals over 60 years old were 
included, being evaluated: Anthropometric data (BMI, Abdominal Circumference and Blood 
Pressure), biochemical analysis (Glycemic, Lipidogram), tissue changes (Hepatic, Renal, 
Pancreatic and Cardiovascular). The individuals' quality of life and presence of depressive 
symptoms were also analyzed through the application of the “Fantastic Quality of Life” and 
“BECK” questionnaires, respectively. Data analysis was performed using the chi-square 
association test for qualitative variables, and when appropriate, Fisher's exact probability test. 
Results: The results pointed to the beneficial effect with a reduction in glycemic levels, HDL-C, 
triglycerides, associated with an improvement mainly in eating habits and regular physical 
activity practices. Habits that impacted the reduction of cardiovascular risk markers and also 
improved the perception of the quality of life of the elderly observed in the Beck questionnaire. 
Conclusion: Therefore, the results are conclusive to show that regular practice of physical 
activity in this population shows an improvement in quality of life associated with an 
improvement in biochemical indices, acting as a protector in the development of metabolic and 
behavioral diseases. 

 
Keywords: Aged. Exercise. Metabolism.   
 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O envelhecimento tem se tornado algo comum pelos progressos da medicina curativa 

e preventiva, bem como pelas melhorias na qualidade de vida da população em geral 

(BARRETO, 2017). O crescimento e o envelhecimento não são produto exclusivo de um 

único conjunto de determinantes, mas a consequência da filogenética humana, da 

hereditariedade única e do meio físico e social de inserção (CANÇADO; HORTA, 2002).  

O envelhecimento se refere a um fato natural aos indivíduos, afetando 

fisiologicamente o comportamento social e biológico em um processo progressivo, universal e 

individual, podendo ser influenciado por diferentes variáveis (FRANCHI; MONTENEGRO, 

2005). Trata-se, então, de um conjunto de modificações decorrentes do avançar da idade para 

além da fase de maturidade, com diminuição progressiva das aptidões e capacidades físicas e 

mentais (BARRETO, 2017). Este processo está na base da criação de uma nova área de 

estudo multidisciplinar, a Gerontologia, que emergiu de forma clara a partir da segunda 

metade do século XX como o estudo das bases biológicas, psicológicas e sociais da velhice e 

do envelhecimento com objetivo de melhorar a qualidade de vida dos idosos 

(BALLESTEROS, 2000).   

O conceito de qualidade de vida tem que ser compreendido como influenciado por 

todas as dimensões da vida e, assim, inclui, mas não deve estar limitado à existência ou não 

de morbidades. Contudo, diante do impacto que o conceito saúde pode ter na vida das 

pessoas, se fazem necessários indicadores que possam nortear operacionalmente essa 

dimensão da qualidade de vida. Assim, a qualidade de vida relacionada com a saúde refere-se 

não só à forma como as pessoas percebem seu estado geral de saúde, mas também o quão 

física, psicológica e socialmente estão na realização de suas atividades diárias (OLIVEIRA, 

TOSCANO, 2009). 

Em relação à qualidade de vida, com a senescência, ocorre diminuição gradual do 

bem-estar físico e emocional e das satisfações cotidianas do indivíduo, levando-se em 

consideração aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais. Desta forma, os transtornos 

comportamentais como depressão e ansiedade são comuns e de alta relevância clínica em 

idosos, além de que um dos fatores que sofrem maior impacto são os determinantes de saúde 

relacionados à qualidade de vida, pois, em função das mudanças corporais do envelhecimento, 

há o aparecimento de doenças crônicas como Diabetes Mellitus, artrites, quadros 

hipertensivos e dislipidêmicos, além de complicações renais, hepáticas e cardiovasculares 

(JANI, 2006; SHEPARD, 2003).  
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Com intuído de prevenir estas complicações senescentes, sabe-se que um estilo de 

vida saudável está associado ao incremento da prática de atividades físicas, sejam elas 

realizadas no âmbito do trabalho, da locomoção, do lazer e das atividades domésticas, e, como 

consequência, com melhores padrões de saúde e qualidade de vida, onde diversos estudos 

evidenciam os efeito positivos de adoção de um estilo de vida ativo ou o envolvimento em 

programas de atividade física sistemática, na prevenção e minimização dos efeitos deletérios 

do envelhecimento (NELSON, 2007). Além disso, estudos direcionados à qualidade de vida 

têm evidenciado cada vez mais a relevância do exercício físico à saúde mental, visto que o 

hábito de praticar atividades físicas interfere positivamente tanto na profilaxia como no 

tratamento desses transtornos. Assim, concorda-se com a recomendação de que todo ser 

humano deve manter a preocupação de promover e manter a saúde, sendo ressaltada para 

população mundial que, cada vez mais, é necessária a rotina diária da prática de exercício 

físico regular para combater os efeitos nocivos físicos e psicoemocionais da vida sedentária 

(PADOVANI et al.,2014). 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi estudar o benefício da atividade física em 

variáveis metabólicas e comportamentais em idosos impactando diretamente na qualidade de 

vida do indivíduo, uma vez que, a qualidade de vida desta população é considerada uma 

importante questão de saúde pública. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Realizou-se um estudo transversal e abordagem quantitativa. Os sujeitos da pesquisa 

foram idosos, residentes na cidade de Maringá, Estado do Paraná. O protocolo do estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética (CEEA:15344819.8.0000.5539). Foram incluídas indivíduos 

acima de 60 anos, matriculados em academia e que concordaram em participar da pesquisa, 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Responsável (TCLE), os 

participantes foram orientados a seguirem as recomendações de prática de exercícios físicos 

dos seus instrutores baseado na particularidade de cada um. Excluíram-se indivíduos fora 

desta faixa etária e que não respeitaram o período de jejum pré-determinado. Nesta 

investigação serão utilizados os seguintes instrumentos de avaliação: 
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Identificação. Realizado por meio de coleta de dados como: Idade, peso, Altura, 

Calculo Índice de Massa Corporal (IMC), Pressão arterial (P.A) e Circunferência Abdominal 

(CA).  

Questionário Qualidade de Vida Fantástico: O instrumento Fantástico utilizado neste 

estudo possui 25 questões fechadas que exploraram nove domínios sobre os componentes 

físicos, psicológicos e sociais do estilo de vida, que exploraram 9 domínios dos componentes 

físicos, psicológicos e sociais do estilo de vida e que se identificaram com a 

sigla "FANTASTIC": F - Família e Amigos; A - Atividade física/ Associativismo; N - 

Nutrição; T - Tabaco; A - Álcool e Outras drogas; S - Sono/ Stress; T - Trabalho/Tipo de 

personalidade; I - Introspecção; C - Comportamentos de saúde e sexual. Os itens tiveram 5 

opções de resposta com um valor numérico de 0, 1, 2, 3 e 4. A soma de todos os pontos 

resultantes de todos os domínios permite chegar a um score global que classifica os 

participantes de 0 a 100 pontos. A classificação que estratifica os 5 níveis o comportamento 

são: 0 a 34 (Necessita melhorar); 35 a 54 (Regular); 55 a 69 (Bom); 70 a 84 (Muito bom) e 85 

a 100 (Excelente). Quanto menor o escore, maior a necessidade de mudança 

BECK: Inventário Beck de depressão, o qual consiste em 21 itens com uma escala de 

4 níveis, de 0 a 3 pontos, em que 0 implica na ausência de sintomas e 3 a presença de 

sintomas graves. Nele são avaliados: 1) humor deprimido, 2) pessimismo, 3) sensação de 

fracasso, 4) perda de satisfação, 5) sentimento de culpa, 6) sensação de punição, 7) 

autorrancor (ódio, aversão), 8) autoacusação, 9) ideação suicida, 10) choro, 11) irritabilidade, 

12) isolamento social, 13) indecisão, 14) imagem corporal alterada, 15) inibição para o 

trabalho, 16) anormalidade do sono, 17) fatigamento, 18) perda de apetite, 19) perda de peso, 

20) preocupações somáticas e 21) perda de libido. A escala é graduada com afirmações de 0 a 

3, onde zero é ausência do sintoma e 3 a presença máxima do sintoma.  O escore mínimo é 0 e 

o máximo, 63.  Após a aplicação obteve-se um escore total que é a soma dos 21 itens, 

considerando as seguintes categorias: (1) ausência de depressão – pontuação de 0 a 15; (2) 

disforia – pontuação de 16 a 20; (3) depressão - pontuação de 21 a 63. É valido mencionar que 

este questionário fora interpretado por um profissional devidamente habilitado. 

Coleta de amostra: As coletas foram realizadas no laboratório de análises clínicas da 

Universidade Unicesumar (UNICESUMAR), um local adequado, provido de todos os 

equipamentos de proteção individual (Luva, seringa, agulha, tubos com anticoagulantes todos 

estéreis). O procedimento de coleta seguira as recomendações das Diretrizes da OMS para a 

tiragem de sangue: boas práticas em flebotomia, com objetivo de minimizar riscos de 

contaminação.  
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Análise Bioquímica: As analises Bioquímicas foram de Glicose, Lipidograma 

Completo (Colesterol Total, LDL-c, HDL-c LDL, Triglicerídeos, VLDL), Avaliação: 

Hepática (TGP/ALT; TGO/AST; GAMA-GT, Fosfatase Alcalina, Albumina), Renal 

(Creatinina e Ureia), Pancreática (Amilase e Lipase) e Avaliação Cardiovascular pela 

dosagem Proteina C Reativa (PCR) e pelo cálculo da Fração Triglicerídeo/ HDL-c 

(TRI/HDL). Os Kits utilizados foram da empresa GOLD ANALISA, sendo analisados pelo 

Analisador Bioquímico semiautomático - BIOPLUS -2000, presente no UNICESULAB do 

UNICESUMAR.  

Análise de resultados: Será realizada a análise descritiva com tabelas de frequências 

univariadas, com distribuições percentuais para as variáveis qualitativas e com o cálculo de 

medidas de tendência central como medianas, médias e desvios-padrão para as variáveis 

quantitativas. A medida de proporcionalidade adotada será a razão de prevalência (RP), que 

constitui um sucedâneo do risco relativo (RR), geralmente estimado em estudos de corte 

transversal. A medida de significância observada será o teste de associação do qui-quadrado 

para as variáveis qualitativas, e quando apropriado, o teste de probabilidade exato de Fisher. 

Após a primeira coleta, os indivíduos foram acompanhados por um período de 16 

semanas (4 meses). Após este período, os participantes retornaram ao laboratório do 

UNICESUMAR, e realizaram uma nova coleta de dados e amostras biológicas, com objetivo 

de comparar impacto da atividade física nos parâmetros descritos acima; 

 

 

3 RESULTADOS  

 

A amostra do estudo contou com 40 alunos e não apresentou grande variação na 

proporção do sexo, entretanto a maior parte foi constituída pelo sexo feminino (65%), onde a 

idade variou entre os 64 e 87 anos, sendo a média de idades de 70,11 anos, verificando-se 

uma maior representatividade no grupo dos 64-70 anos (75%). 

 

3.1 DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

A tabela 1 apresenta a caracterização dos indivíduos quanto ao idade, perfil 

antropométrico e composição corporal estratificado por sexo. Com relação ao estado 

nutricional segundo o IMC, dentre os idosos avaliados inicialmente a maioria 70% (n = 28), 

apresentavam excesso ponderal, dos quais 72% (n=20) apresentavam sobrepeso e 28% (n=8) 
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eram obesos, ao final do projeto observa-se uma redução principalmente dos obesos para 

apenas 3 indivíduos. Além do IMC, a C.A apresentou uma diminuição importante 

comparando a primeira com a segunda coleta, onde em ambos os sexos quase se obteve os 

índices adequados de 80cm para mulheres e 105cm para homens.  A P.A apresentou discreta 

diminuição ou mantiveram-se estáveis em relação ao início, resultados importantes, uma vez 

que, a P.A é um parâmetro fundamental na qualidade de vida do idoso. 

 

Tabela 1. Caracterização dos indivíduos avaliados, segundo idade, perfil antropométrico e 

composição corporal. 

 

IMC: índice de massa corporal; CA: circunferência Abdominal, PA: Pressão Arterial 

 

3.2 ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA 

 

 Quanto ao estilo de vida dos idosos, o valor médio global inicial foi de 26,1 ± 7,50 

pontos, que se enquadra na categoria de 0 a 34 pontos, ou seja, "Necessita Melhorar", 

passando para 56,1 ± 8,23 pontos, que se enquadra na categoria de 55 a 69 pontos, ou seja, 

"Bom". Analisando os resultados dos domínios, notou-se que inicialmente apenas 14 (35%) 

dos participantes praticavam pelo menos 30 minutos por dia pelo menos 1 vez por semana e 

apenas 4 (10%) 3 vezes por semana. Entretanto, ao final do projeto 26 participantes relataram 

(65%) relataram que praticavam atividade física pelo menos 3. Em relação aos hábitos 

alimentares, no domínio "Nutrição", inicialmente 30 (75%) dos idosos consumiam mais 

açúcar, sal e comida com excesso de gordura, impactante diretamente na percepção corporal, 
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uma vez que, 90% (n=36) considerava estar mais de 4 kg do seu peso ideal. Entretanto ao 

final da pesquisa houve uma considerável inversão, onde a grande maioria 25 (63%), relatou 

alimentar-se com mais porções de frutas e legumes. Sobre o domínio "Sono e estresse", 

inicialmente os resultados mostram que 31 (77%) dos idosos raramente dormem bem e se 

sentem descansados, onde a maioria relatou tomar medicamentos para controle da insônia em 

algum momento da vida, os valores apresentaram melhora significante ao final, uma vez que, 

19 (47%) assinalaram que dormem bem e se sentem descansados com relativa frequência. Em 

relação ao uso de Tabaco ou álcool inicialmente 27 (67%) relataram utilizar uma das 

substâncias com relativa frequência, provavelmente estando relacionado aos maus hábitos de 

sono inicialmente, número que ao final foi de 22 (55%) indivíduos que ainda relataram 

utiliza-los. Por fim, quando analisado a parte afetiva, inicialmente 34 (85%) dos idosos 

relataram que raramente conversavam coisas que são importantes para eles e apenas 6 (15%) 

conversavam com relativa frequência coisas importantes. Mas ao final 21 (52%) relataram 

conversar coisas importantes com relativa frequência, muito provavelmente pelo convívio no 

ambiente da academia e de prática de exercícios. 

 

3.3 ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

 

3.3.1 Dosagem glicemia e lipidograma 

 

A Figura 1 mostra o perfil Glicêmico e Lipidograma dos idosos analisando os dois 

períodos de coleta. Quando foram analisados comparando-os de acordo os períodos, observou 

uma diminuição significativa ao final do projeto (p < 0,05) nos valores de Glicose (Fig. 1A), 

HDL-c (Fig. 1C), Triglicerídeos (Fig. 1E) e VLDL (Fig. F). Contudo não foi observado 

nenhuma diminuição significativa nos valores Colesterol Total (Fig. 1B) e LDL-c (Fig. 1D) 

entre o início e final da pesquisa. 
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Figura 1: Avaliação dos níveis Glicêmicos e Lipidograma em idosos. Glicose (Fig. 1A), Colesterol 

Total (Fig. 1B), HDL-c (Fig. 1C), LDL-c (Fig. 1D), Triglicerídeos (Fig. 1E) e VLDL (Fig. 1F). *p 

<0,05 quando comparado grupos inicial x final, (n=40). 

 

3.3.2 Avaliação hepática 

 

A Figura 2 mostra a avaliação Hepática dos idosos analisando os dois períodos de 

coleta. Quando foram analisados comparando-os de acordo os períodos, não foi observado 

nenhuma alteração significativa nos valores enzimáticos TGP/ALT (Fig. 2A), TGO/AST (Fig. 

2B), GAMA-GT (Fig. 2C) e Fosfatase Alcalina (Fig. 2D) entre o início e final da pesquisa. 
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Figura 2: Avaliação Hepática em Idosos. TGP/ALT (Fig. 3A), TGO/AST (Fig. 2B), Gama-GT (Fig. 

3C) e Fosfatase Alcalina (Fig. 3D), (n=40). 

 

3.3.3 Avaliação Pancreática e Renal 

 

 A Figura 3 mostra o resultado da Avaliação Pancreática e Renal dos idosos analisando 

os dois períodos de coleta. Quando foram analisados comparando-os de acordo os períodos, 

não foi observado nenhuma alteração significativa nos valores de Amilase (Fig. 3A) e Lipase 

(Fig. 3B) e Creatinina (Fig. 3C), Ureia (Fig. 3D), entre o início e final da pesquisa. 

 

 

Figura 3: Avaliação Renal e Pancreática em Idosos. Amilase (Fig. 3A) e Lipase (Fig. 3B) Creatinina 

(Fig. 3C), Ureia (Fig. 3D), (n=40) 
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3.3.4 Avaliação do Risco Cardiovascular 

 

 A Figura 4 mostra o resultado da Avaliação do risco cardiovascular dos idosos 

analisando os dois períodos de coleta. Quando foram analisados comparando-os de acordo os 

períodos, foi observado alteração significativa nos valores da fração TRI/HDL (Fig. 4A) e 

PCR (Fig. 4B) entre o início e final da pesquisa. 

 

 

Figura 4: Avaliação Risco Cardiovascular em Idosos. TRI/HDL (Fig. 4A) e PCR (Fig. 4B), *p <0,05 

quando comparado grupos inicial x final, (n=40). 

 

3.4 INTENSIDADE DOS SINTOMAS DEPRESSIVOS  

 

 Os resultados do inventário de Beck de depressão, tanto inicial quanto final, não 

resultou em nenhuma indicação de quadros depressivos nos participantes, contudo, alguns 

resultados foram importantes, como, inicialmente 27 (67%) relatavam estar pessimista, 30 

(75%) em isolamento social 20 (50%) perda do libido, e 35 (87%) com imagem corporal 

alterada. Ao final da pesquisa estes números apresentaram considerável diminuição 

principalmente no pensamento pessimista 20 (50%), isolamento social 12 (30%) e imagem 

corporal alterada 22 (55%). 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

 Neste estudo foi observado variáveis antropométricas, bioquímicas, comportamental e 

hábitos de vida, uma vez que este contexto interferem diretamente na qualidade de vida dos 

idosos, e um dos primeiros pontos de discussão refere-se aos hábitos de vida do paciente 

analisados pelo questionário “Qualidade de Vida Fantástico”, onde pode-se observar que 
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inicialmente os participantes apresentavam uma vida sedentária com pouca ou nenhuma 

atividade física associado a uma alimentação com alto consumo calórico, resultando no 

impacto nítido ao analisarmos os índices de IMC, C.A, P.A quanto na avaliação bioquímica e 

comportamental que inicialmente apresentavam-se elevados ou longe da normalidade para 

faixa etária. Contudo, a partir destas avaliações iniciais os participantes, aprimoraram suas 

atividades físicas diárias e hábitos alimentares, consequentemente ocorreu uma nítida 

melhoraram nestes índices ao final da pesquisa.  

Analisando os resultados do IMC e C.A, descritos na Tabela 1, a maioria dos 

participantes era classificado em sobrepeso e com valores alterados inicialmente, entretanto 

ao final, em decorrência da mudança principalmente na prática de atividades físicas os índices 

melhoraram dentro do recomendado pelas organizações de saúde tanto do IMC quanto da 

C.A. Estes resultados iniciais de sobrepeso podem estar associados ao sedentarismo, situação 

comum na população idosa, uma vez que a prevalência de obesidade nesta faixa etária é cerca 

de 30% (COSTA, 2016). Além disso, foi possível analisar neste estudo, uma associação entre 

os indicadores antropométricos de gordura (corporal e abdominal) à hipertensão arterial, 

corroborando os resultados de outros estudos onde independentemente do indicador 

antropométrico utilizado, é um dos principais fatores de risco para hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), sendo que a gordura abdominal associado a idade são consideradas fatores 

preditivos ao desenvolvimento dessa doença (LEBRÃO, et al., 2011, CHEI et al., 2008). Tal 

fato provavelmente pode ser explicado pelas alterações fisiológicas, que ocorrem em 

indivíduos obesos, como ativação do sistema nervoso simpático e do sistema renina-

angiotensina-aldosterona, e/ou, disfunção endotelial e anormalidades funcionais (REDON et 

al., 2008).  Além disso, envelhecimento é um fator de risco significativo para o aparecimento 

da HAS, uma vez que, com o envelhecimento, as artérias têm sua elasticidade comprometida, 

devido a diminuição do número de fibras elásticas na parede dos vasos arteriais especialmente 

da aorta, enquanto há um aumento das fibras colágenas e deposição de sais de cálcio podendo 

resultar em aumentos crônicos ou residuais do diâmetro e da rigidez da parede vascular 

(HOLANDA et al., 2011). A localização das alterações e a rigidez aumentada nos vasos 

provocam, concomitantemente, aumento da resistência vascular periférica o que clinicamente 

pode vir a apresentar-se como hipertensão arterial sistêmica (KLEIN et al,. 1995; LIMA-

COSTA et al., 2004). 

Portanto, analisando os resultados da P.A, os números gerais estavam dentro da 

normalidade, entretanto, índices superiores a normalidade foram observados em 12% dos 

participantes incialmente, este número ao final estava em apenas 4% dos participantes com 
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que realizaram atividade constante. Fato corroborado por diversos estudos que apontam para a 

importância da prática regular de atividade física na manutenção da saúde (BRAGA et al., 

2010), como descrito por Hallal et al (2005), onde ao realizar um acompanhamento de 6 a 10 

anos com 15.000 indivíduos foi observado um risco 35% menor de desenvolvimento de 

hipertensão arterial nos que praticavam atividade física regular em relação aos sedentários. 

Pode-se identificar através de pesquisas associação inversa significativa entre atividade física 

e níveis de pressão arterial sistêmica (SALLES-COSTA et al., 2003, ZAITUNE et al., 2006). 

Quando analisamos os resultados bioquímicos, a Figura 1 descreve que inicialmente os 

pacientes apresentavam índices elevados ou limítrofes de Glicose, Colesterol Total, LDL-c e 

Triglicerídeos e índices baixos de HDL-c, notou-se uma melhora siginificativa nos índices 

glicêmicos, Triglicerídeos, VLDL e HDL-c. Essa alteração nos índices provavelmente esteja 

relacionado aos hábitos de vida implementados pelos participantes ao longo do projeto já 

discutidos acima, uma vez que, o estudo realizado por Rana et al (2008), identificou a 

associação entre hábitos inadequados a perfis lipídicos e níveis glicêmicos de jejum mais 

elevados e com presença de excesso de peso e/ou adiposidade central, evidenciando a 

necessidade de intervenção para melhor controle metabólico da doença e menor risco de 

complicações crônicas futuras. Associado a isso, Tideiksaar (2003), apresenta resultados de 

uma metaanálise, mostrando a importância de programas de condicionamento físico e de 

reabilitação onde os resultados mostram a eficácia desses programas em melhorar a 

capacidade funcional, e metabólica dos idosos principalmente relacionados a redução dos 

níveis glicêmicos e lipídicos.  

A análise pancreática é importante nos idosos, uma vez que, o tecido pancreático sofre 

alterações relacionadas a senescência, que impactam diretamente na sua funcionalidade e 

consequentemente na síntese e liberação de insulina (NGUYEN et al., 2007). Deste modo, ao 

analisarmos os resultados da avaliação pancreática (FIG 3A/B), não foi observado alteração 

nos níveis dos marcadores teciduais, características importantes na população idosa, esse fato 

pode ser explicado por estudos que têm mostrado que a prática de atividade física por 

pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 é importante para o aumento da sensibilidade à 

insulina. Afirmam ainda que a prática de atividade física pode prevenir o aparecimento desta 

doença em pessoas que tenham um risco elevado para contraí-la (CASTO, 2010).  

Por fim, ao analisarmos o perfil lipídico, foi observado que a prática regular de 

exercícios físicos contribuí de maneira positiva, evidenciando mudanças benéficas nos níveis 

e composição química das frações e subfrações de lipoproteínas como HDL-c e LDL-c. O 

estudo de Tufamin (2014), onde buscou determinar a eficácia do treinamento nos parâmetros 
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lipídicos constatou que a prática de exercícios regulares resultou na diminuição do colesterol 

total e suas frações e aumentou a força em idosos. Em outro estudo, Martins et al (2010), 

investigaram o efeito do exercício moderado, na saúde metabólica de mulheres e homens 

idosos, os quais foram aleatoriamente designados para grupo controle, e grupo exercício, 

sendo observado diminuições significativas no TG (-11%), CT (-6%), HDL-C (+5%), LDL-c 

(-13%) e CT / HDL-c (-9%), concluindo que atividade física resultaram em mudanças 

positivas em importantes fatores de risco cardiovasculares. 

As avaliações teciduais Hepática Figura 2 e Renal Figura 3C/D, mesmo não 

apresentando nenhuma alterações no estudo, devem ser avaliadas nos idosos, uma vez que, no 

processo de envelhecimento ocorrem alterações progressivas ocasionando a diminuição da 

massa corporal magra e do líquido corpóreo, aumentando a quantidade de tecido gorduroso, 

há ainda o declínio do tamanho e peso de vários órgãos como rins, fígado e pulmões 

(NOGUEIRA, 2014). Entretanto, pesquisas apontam que a atividade física desempenharia um 

papel protetor hepático, especialmente na utilização de ácido graxo livre como substrato de 

energia no metabolismo (CASTRO; NETO 2012), uma vez que, o aumento de TG ocorre no 

processo de desenvolvimento da esteatose hepática (EH) onde este acúmulo no hepatócito n 

provoca alterações na síntese, degradação dos lipídeos hepáticos, o que resulta no aumento da 

resistência à insulina (ÂNGULO, 2002), e de acordo com Couillard et al.,(2001) a prática 

regular de atividade física proporciona melhora nos índices de HDL-c, que é acompanhada 

por uma diminuição na concentração de triglicerídeos, Em relação a analise renal, o estudo 

não evidenciou uma melhora na função renal, entretanto, não foi observado uma lesão renal, 

que normalmente ocorre em pacientes idosos, associados a índices elevados de IMC e Pressão 

arterial, fato, que pode ser relacionado a prática regular de atividade física, uma vez que, 

atualmente a prática regular de exercícios está associada a uma melhora na capacidade 

funcional renal (ORLANDI, 2018; NASCIMENTO et al., 2012). 

A atividade física, apresenta um fator protetor cardiovascular uma vez que, alterações 

biológicas esperadas com o envelhecimento ocorrem no sistema cardiovascular 

(HASSELMAN et al., 2003). Para Henrique et al., (2010), quando o idoso é submetido a um 

esforço, ocorre diminuição na capacidade do coração em aumentar o número e a força dos 

batimentos cardíacos. Com o envelhecimento, ocorre também redução da frequência cardíaca 

em repouso, aumento do colesterol e aumento da resistência vascular, com o consequente 

aumento da tensão arterial.  No panorama de Shephard (2003), a atividade física moderada e 

regular pode atuar na prevenção de algumas doenças cardiovasculares, como doença cardíaca 

isquêmica, AVC, hipertensão e doença vascular periférica (PEREIRA et al., 2004). Portanto, 
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existem múltiplos marcadores utilizados na avaliação cardiovascular, entre eles a razão 

TRI/HDL e Proteína C reativa descritos na Figura 4.  

Ao analisar a razão da concentração plasmática de triglicerídeos (TG) com o colesterol 

lipoproteína de alta densidade (HDL-c) possui grande importância na avaliação do risco 

cardiovascular em pessoas assintomáticas sendo considerado fator de predição de doenças 

cardiovasculares (DAVISON; DAVIS, 2003). Tal relação foi a princípio proposta por 

Bhalodkar et al., (2006), o qual apontou que indivíduos que se encontravam no maior quartil 

para a relação TRI/HDL-c possuíam um risco de ter um infarto agudo do miocárdio 

aumentado em 16 vezes quando comparado a paciente no menor quartil. A ligação 

aterogênica entre altos níveis séricos de TG e baixos de HDL-c é devida à maior concentração 

plasmática de lipoproteínas de muito baixa densidade ricas em TG que geram partículas 

pequenas e densas de LDL-c durante troca lipídica e lipólise (HENRIQUES, et al., 2012). 

Essas partículas de LDL-c se acumulam na circulação e formam partículas pequenas e densas 

de HDL-c, que sofrem catabolismo acelerado e são excretadas, tendo seus níveis diminuídos 

na circulação (MILLER et al., 2005). De acordo com o estudo de da Finucane et al (2011), a 

razão TG/HDL-c mostrou ser um indicador de desenvolvimento de doença arterial crônica 

(DAC) e também estar relacionada com a gravidade do comprometimento do vaso. Seus 

resultados mostraram que a extensão da doença coronariana estava diretamente relacionada 

com os quartis da razão TG/HDL-c, observando uma diferença estatisticamente significativa 

entre o quarto e o primeiro quartil. Assim, esta relação seria um meio prático e não invasivo 

de predizer a presença e o grau de aterosclerose coronariana.  

Considerando os níveis plasmáticos da proteína C reativa, esta é um marcadores 

inflamatório, com papel preditivo para angina instável, infarto do miocárdio e morte súbita em 

indivíduos adultos e idosos, com ou sem doença cardiovascular (DCV) estabelecida, com 

mais eficiência do que poderia ser estimado pelos fatores de risco tradicionais (Reichert, 

2008). Albert et al., (2003), em estudo transversal, mostraram correlação significativa entre os 

níveis de PCR e escore de risco de Framingham (CENDROLOGO, 2011) e também se 

mostrou um excelente preditor de mortalidade cardiovascular nos idosos longevos. Danesh et 

al., (2004), em estudo prospectivo pesquisaram a relação entre PCR e doença arterial 

coronariana (DAC) em 2.459 participantes que desenvolveram doença arterial coronariana 

DAC e 3.969 controles.  Deste modo, a prática regular de atividade física mostrou-se capaz de 

reduzir os marcadores de risco cardiovasculas TRI/HDL e PCR, uma vez que ambos sofreram 

melhora ao decorrer da pesquisa, portanto, diminuindo a chance de um problema 

cardiovascular nos pacientes idosos, que caracterizam um grupo de risco potencial.  
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Por fim, sabe-se que o envelhecimento provoca um grande grau de comprometimento 

no Sistema Nervoso Central, principalmente em locais responsáveis pelas sensações, 

movimentos, funções psíquicas e pelas funções biológicas internas. Deste modo, o 

comprometimento central leva ao surgimento de transtornos de humor como ansiedade e 

depressão (RAMIRO et al., 2014). Do ponto de vista psicopatológico, as síndromes 

depressivas têm como elementos mais salientes o humor triste e o desânimo (PADOVANI et 

al., 2014), sendo um transtorno psiquiátrico recorrente e incapacitante, caracterizada pela 

perda de prazer ou interesse em atividades do cotidiano. Essa sensação incapacitante pode 

influenciar percepção da qualidade de vida, notou-se que indivíduos com idades superiores a 

75 anos, apresentam uma menor percepção na qualidade de vida, muito em decorrência da 

baixa capacidade de prática de exercícios físicos, alimentação inadequada e baixo convívio 

interpessoal. Esses determinantes estão associados a quadros de isolamento social, que podem 

culminar em quadros depressivos. Os sintomas depressivos foram notados em alguns 

participantes principalmente no início do projeto em relação principalmente ao pessimismo 

em relação ao seu futuro (67%), isolamento social (75%), perda libido (50%),  imagem 

corporal alterada (55%)  e (85%) relatavam saudade do convívio e conversas da família ou 

amigos diariamente, esses fatores tinham um impacto direto na qualidade de sono dos 

participantes, onde (77%) relatavam que inicialmente que raramente dormiam bem e se 

sentiam descansados. Entretanto ao final do projeto, estes números sofreram um decréscimo 

importante, muito em função da prática constante de atividade física e contato interpessoal 

dos idosos no locais onde realizam suas atividades, uma vez que, diversas pesquisas sugerem 

que exercícios físicos podem auxiliar na terapia de reabilitação em pacientes com distúrbios 

psicológicos, atuando como catalisador de relacionamento interpessoal e estimulando a 

superação de pequenos desafios, muito em função da liberação de neurotransmissores como 

serotonina e dopamina, responsáveis pela sensação de bem estar e recompensa. (MELLO et 

al., 2008; MOREIRA et al., 2019). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Portanto, de modo especifico, programas de atividade física podem contribuir de 

forma expressiva na qualidade de vida na população de idosos, tanto pelo engajamento social 

que eles promovem, quanto pelo estimulo positivo nos aspectos físicos, resultando em uma 

maior autonomia dos indivíduos. Os níveis elevados de atividade física parecem intervir de 
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maneira positiva pelo fato de estarem associados as limitações funcionais que interferem 

direta ou indiretamente em todos os domínios da qualidade de vida relacionada com a saúde. 

Dessa forma, o efeito psicológico e a interação social proporcionada por este tipo de atividade 

são válidos, mas se houvesse uma ligeira intensificação na relação volume e intensidade da 

atividade física realizada, seria possível promover alterações metabólicas e fisiológicas nos 

indivíduos, e assim, poderíamos obter um resultado mais satisfatório. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Nº do CAAE_____________________ 
 
Título do Projeto: IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA NOS TRANSTORNOS 
COMPORTAMENTAIS EM IDOSOS 
 
 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa cujo objetivo é avaliar o 
impacto da atividade física nos transtornos comportamentais e consequentemente na 
qualidade de vida em idosos. Esta pesquisa está sendo realizada pelo curso de Medicina 
Unicesumar. 

Se você aceitar participar da pesquisa, os procedimentos envolvidos em sua 
participação são os seguintes: Serão utilizados os seguintes instrumentos de avaliação1) 
Identificação, (2) Questionário de Vida Fantastico, (3) Questionário WHOQOL-OLD (4) 
Inventário de Depressão de Beck e (5) Coleta de sangue para Análises Bioquímicas – 
As amostras de sangue serão analisadas no laboratório do Unicesumar (CesuLAB), 
através de metodologia clínica (Espectrofotometria – Pelo Equipamento URIT).  

Os possíveis riscos ou desconfortos decorrentes da participação na pesquisa são 
relacionados à coleta de material biológico, contudo, este será realizado em ambiente 
próprio para isso e com suporte adequado.   

Os possíveis benefícios decorrentes da participação na pesquisa são de que as 
informações obtidas nesta pesquisa contribuirão para a melhor compreensão da 
presença de alterações bioquímicas e fisiológicas, mensuráveis a partir de testes 
laboratoriais rotineiros associados aos questionários. Os achados serão úteis no 
aprofundamento dos estudos relacionados ao benefício da atividade física relacionado 
aos transtornos comportamentais e consequentemente na qualidade de vida em idosos. 

 Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. 
Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu 
consentimento, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que você recebe ou possa 
vir a receber na instituição.  

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa 
e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos, porém, 
poderá ser ressarcido por despesas decorrentes de sua participação [ex.: despesas de 
transporte e alimentação], cujos custos serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa.  

 Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação na 
pesquisa, você receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.  

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. 
Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos 
participantes, ou seja, o seu nome não aparecerá na publicação dos resultados.  

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador 
responsável Prof. Dr. Marcel Pereira Rangel, pelo telefone (44) 3027-6063 Ramal 3168 
ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Unicesumar pelo telefone (44) 30276360 
ramal 1345, ou no 5º andar do Bloco Administrativo, de segunda à sexta, das 8h às 17h. 
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Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra 

para os pesquisadores.  
 
 
 
____________________________________  
Nome do participante da pesquisa  
 
 
   
 
____________________________________          
Assinatura 
 
 
 
 
____________________________________   
 MARCEL PEREIRA RANGEL 

 
 
 
 
____________________________________   
Assinatura 
 
 
        

 
 
 
 
Local e Data: _________________________ 
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 3.467.570

DADOS DO PARECER

Trata-se de um estudo exploratório descritivo de delineamento transversal e abordagem quantitativa. A

amostra será constituída por idosos matriculados em uma academia parceira (360 FIT CLUB), localizados

na cidade de Maringá-PR. Coleta ocorrerá no período de 30 dias após aprovação do comitê de ética em

pesquisa. Nesta investigação serão utilizados os seguintes instrumentos de avaliação:

(1)     Identificação. Será realizado por meio de coleta de dados como: Idade, peso, Altura, Calculo IMC,

perímetros corporais, medicamentos, etc.

(2)     Questionário WHOQOL-OLD: O instrumento WHOQOL-100 consiste em cem perguntas referentes a

seis domínios: físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade/

religiosidade/ crenças pessoais. O WHOQOLBREF consta de 26 questões, é multidimensional e avalia a

qualidade de vida geral; com quatro domínios maiores: saúde física, saúde psicológica, relações sociais e

meio ambiente. O recordatário a ser utilizado nesta pesquisa será o WHOQOL-OLD7 , modificado para

pessoas idosas, que avalia a qualidade de vida através de seis Domínios ou facetas: Domínio I –

“Funcionamento do Sensório” (FS) - avalia funcionamento sensorial e o impacto da perda das habilidades

sensoriais nas atividades da vida diária e da capacidade de interação com outras pessoas na qualidade vida

de idosos. Domínio II – “Autonomia” (AUT) - Refere-se a independência na velhice, descrevendo até que

ponto se é capaz de viver de forma autônoma e tomar suas próprias decisões. Domínio III – “Atividades

Passadas,
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Presentes e Futuras” (PPF) - refere-se a atividades passadas, presentes e futuras, descrevendo a satisfação

sobre conquistas na vida e projetos anseios futuros. Domínio IV – “Participação Social” (PSO) - refere-se à

participação social, que delineia a participação em atividades do quotidiano, especialmente na comunidade

em que se está inserido. Domínio V – “Morte e Morrer” (MEM) - está relacionada às preocupações,

inquietações, expectativas e temores sobre a morte e morrer. Domínio VI – “Intimidade” (INT) - refere-se à

intimidade, que avalia a capacidade de ter relações pessoais e íntimas.

(3)     Coleta de amostra: Após o aceite, serão submetidos a aplicação de um questionário padrão para

análise da qualidade de vida, em seguida será realizada a coleta de sangue venoso dos

pacientes/voluntários, essas coletas serão realizadas às em jejum previamente determinado de 12h para as

análises bioquímicas previamente determinadas. Os instrumentos utilizados para o projeto serão os mesmos

vistos em rotinas laboratoriais (agulhas, seringas, algodão, garrote, luvas, curativos pós-punção, álcool,

testes bioquímicos protocolados na pesquisa); o local de realização das coletas será o laboratório de

análises clínicas da Universidade Unicesumar, onde os exames bioquímicos serão analisados através do

aparelho URIT; Após as coletas, os indivíduos serão acompanhados por um período de 16 semanas (4

meses) de atividade físicas e acompanhamento nutricional. Após o período, os indivíduos passaram por

coleta de sangue novamente, com objetivo de comparar o real benefício da atividade física nos parâmetros

metabólicos, bem como, uma nova avaliação clínica será realizada para analisar o efeito do programa no

quadro comportamental;

(4)     DOSAGEM TESTOSTERONA: Após coleta de sangue em período de jejum de 12 horas, no período

da manhã, compreendido entre oito e 11 horas, para avaliar os níveis de testosterona sérica. Foi necessário,

aproximadamente, 0,2ml de soro para realizar a determinação em duplicata. Os procedimentos de análise

seguiram os passos a seguir: coletou-se perto de 4-5ml de sangue em tubo de ensaio adequadamente

rotulado e guardar a coagulação. O sangue foi centrifugado e removeu-se o soro cuidadosamente.

Armazenou-se a 4ºC por até 24 horas a menos 10ºC ou menos se o teste for realizado mais tarde. Foi

utilizado o KIT ELISA Diagnostic Biochen Canadá Inc. Direct Testosterona,1973.

Conforme consta no projeto detalhado:

OBJETIVO GERAL
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Estudar inicialmente os níveis de testosterona na população idosa submetidos a exercício físico frequente e

correlacionar posteriormente sua associação com as principais alterações metabólicas presentes bem como

a Qualidade de Vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·        Caracterizar o perfil das participantes quanto à idade, classe social, índice de massa corporal e

frequência de atividade física;

·        Medir os níveis iniciais de testosterona livre e total e comparar os valores com os níveis obtidos após

16 semanas de exercício físico;

·        Identificar e correlacionar as principais alterações metabólicas e hormonais neste grupo de estudo;

·        Verificar a possível relação entre o exercício físico/níveis de testosterona com a qualidade de vida do

idoso

Os indivíduos participantes do projeto estarão sujeitos a riscos relacionados com a coleta de material

biológico e aplicação do questionário. A coleta de sangue confere um procedimento de grande importância

para pesquisa, entretanto, também pode ser um processo com riscos aos

participantes, contudo, esses riscos serão minimizados pelos pesquisadores, uma vez que, a coleta de

sangue será realizada em local adequado com todos os equipamentos de proteção individual pelo coletor

minimizando riscos de contaminação para paciente como (Luva, seringa, agulha, tubos com anticoagulantes

todos estéreis), o procedimento de coleta seguira as recomendações das Diretrizes da OMS para a tiragem

de sangue: boas práticas em flebotomia. As aplicações dos questionários conferem um procedimento

simples, entretanto, podem ocorrer desconforto na hora da aplicação (tensão, incômodos, etc), para

minimizar esses aspectos, os pesquisadores irão aplicar os questionários em local aberto, amplo, com

cadeiras confortáveis e sem ruído, para deixar o indivíduo o mais confortável possível e sem pressão para

finalizar as respostas.

Benefícios:

Uma vez que a qualidade de vida no idoso muitas vezes apresenta-se deficitária provocando uma grande

incapacidade do indivíduo, o resultado obtido a partir da análise bioquímicas principalmente nos níveis de

testosterona visa determinar o uma abordagem diferenciada e

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
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multidisciplinar para o paciente.

Deste modo, as informações obtidas nesta pesquisa contribuirão para a melhor compreensão do benefício

da atividade física em idosos. Caso sejam identificadas alterações clinicamente relevantes, o achado será

útil no aprofundamento dos estudos.

Trata-se de pesquisa com desenho exploratório descritivo de delineamento transversal e abordagem

quantitativa, no qual a amostra será composta por 50 idosos que frequentam a academia 360 FIT CLUB. A

primeira medida será realizada em até 30 dias após a aprovação do CEP e a segunda, e última medida,

após 16 semanas do estudo, para verificar a alteração nos padrões hormonais como resultado (ou não) da

atividade física.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Os pesquisadores anexaram, nesta submissão, os seguintes documentos:

1) nova autorização do local, conforme solicitado no parecer de pendência

2) TCLE reformulado, sobretudo com relação aos riscos e benefícios aos participantes da pesquisa,

conforme solicitado no parecer de pendência

3) projeto detalhado

4) cronograma atualizado

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Recomendamos que os pesquisadores adequem o projeto e as documentações para nova apreciação do

CEP. Vale ressaltar que o cronograma também está em desacordo e deve ser readequado para realização

após aprovação do CEP

Recomendações:

Lista de Pendências da submissão anterior

1) TCLE - descrição mais detalhada de riscos e procedimentos para os participantes da pesquisa

(desconforto ao fazer uma punção para coleta de sangue, desconforto pelo tempo dispendido para

responder os questionários, etc). - PENDÊNCIA ATENDIDA

2) Autorização do local – dados do local e do responsável do local onde será realizado a pesquisa,

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
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conforme consta em modelo anexado em nossa página do CEP UNICESUMAR. - PENDÊNCIA ATENDIDA

O Cronograma deverá ser reformulado e considerando que a pesquisa só deverá ser realizada após

aprovação do CEP. - PENDÊNCIA ATENDIDA

Após a análise dos documentos anexados, em resposta ao parecer de pendência, consideramos que todas

as pendências foram atendidas. Desta maneira, recomenda-se pela aprovação do projeto.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1335616.pdf

10/07/2019
23:26:57

Aceito

Cronograma Cronograma.docx 10/07/2019
23:25:19

Marcel Pereira
Rangel

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto.docx 10/07/2019
23:23:48

Marcel Pereira
Rangel

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE.docx 10/07/2019
23:23:32

Marcel Pereira
Rangel

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

autorizacao.pdf 10/07/2019
23:22:03

Marcel Pereira
Rangel

Aceito

Outros whoqolold.pdf 29/05/2019
15:48:11

Marcel Pereira
Rangel

Aceito

Outros Oficio.docx 29/05/2019
15:47:47

Marcel Pereira
Rangel

Aceito

Outros Prontuario.docx 29/05/2019
15:47:35

Marcel Pereira
Rangel

Aceito

Orçamento Orcamento.docx 29/05/2019
15:47:26

Marcel Pereira
Rangel

Aceito

Folha de Rosto folha.pdf 29/05/2019
15:46:21

Marcel Pereira
Rangel

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
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MARINGA, 24 de Julho de 2019

Leonardo Pestillo de Oliveira
(Coordenador(a))

Assinado por:

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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Instruções: Ao menos que de outra forma especificado, coloque um X dentro da alternativa que melhor descreve o seu comportamento ou situação 
no mês passado. As explicações às questões que geram dúvidas encontram-se no verso. 
 

Família e 
amigos 

Tenho alguém para conversar as coisas que são 
importantes para mim 

Quase nunca Raramente Algumas vezes Com relativa 
freqüência 

Quase sempre 

Eu dou e recebo afeto Quase nunca Raramente Algumas vezes Com relativa 
freqüência 

Quase sempre 

Atividade 

Sou vigorosamente ativo pelo menos durante 
30 minutos por dia (corrida, bicicleta, etc) 

Menos de 1 vez por 
semana 

1-2 vezes por semana 3 vezes por semana 4 vezes por semana 5 ou mais vezes por 
semana 

Sou moderadamente ativo (jardinagem, 
caminhada, trabalho de casa) 

Menos de 1 vez por 
semana 

1-2 vezes por semana 3 vezes por semana 4 vezes por semana 5 ou mais vezes por 
semana 

Nutrição 

Eu como uma dieta balanceada (ver 
explicação) 

Quase nunca Raramente Algumas vezes Com relativa 
freqüência 

Quase sempre 

Eu freqüentemente como em excesso 1) açúcar 
2) sal 3) gordura animal 4) bobagens e 
salgadinhos 

Quatro itens Três itens Dois itens Um item Nenhum 

Eu estou no intervalo de ___ quilos do meu 
peso considerado saudável 

Mais de 8 Kg 8 Kg 6 Kg 4 Kg 2 Kg 

Tabaco e 
tóxicos 

Eu fumo cigarros Mais de 10 por dia 1 a 10 por dia Nenhum nos últimos 
6 meses 

Nenhum no ano 
passado 

Nenhum nos últimos 
5 anos 

Eu uso drogas como maconha e cocaína Algumas vezes       Nunca 

Eu abuso de remédios ou exagero Quase diariamente Com relativa 
freqüência 

Ocasionalmente Quase nunca Nunca 

Eu ingiro bebidas que contém cafeína (café, 
chá ou coca-cola)  

Mais de 10 vezes por 
dia 

7 a 10 vezes por dia 3 a 6 vezes por dia 1 a 2 vezes por dia Nunca 

Álcool 

A minha ingestão média por semana de álcool 
é: ___ doses (veja explicação) 

Mais de 20 13 a 20 11 a 12 8 a 10 0 a 7 

Eu bebo mais de 4 doses em uma ocasião  Quase diariamente Com relativa 
freqüência 

Ocasionalmente Quase nunca Nunca 

Eu dirijo após beber Algumas vezes    Nunca 

Sono, cinto 
de segurança, 
stress e sexo 

seguro 

Eu durmo bem e me sinto descansado Quase nunca Raramente Algumas vezes Com relativa 
freqüência 

Quase sempre 

Eu uso cinto de segurança Nunca Raramente Algumas vezes A maioria das vezes Sempre 

Eu sou capaz de lidar com o stress do meu dia-
a-dia 

Quase nunca Raramente Algumas vezes Com relativa 
freqüência 

Quase sempre 

Eu relaxo e desfruto do meu tempo de lazer Quase nunca Raramente Algumas vezes Com relativa 
freqüência 

Quase sempre 

Eu pratico sexo seguro (veja explicação) Quase nunca Raramente Algumas vezes Com relativa 
freqüência 

Sempre 

 
 



Tipo de 
comportamen

to 

Aparento estar com pressa Quase sempre Com relativa 
freqüência 

Algumas vezes Raramente Quase nunca 

Eu me sinto com raiva e hostil Quase sempre Com relativa 
freqüência 

Algumas vezes Raramente Quase nunca 

Introspecção 

Eu penso de forma positiva e otimista Quase nunca Raramente Algumas vezes Com relativa 
freqüência 

Quase sempre 

Eu sinto tenso e desapontado Quase sempre Com relativa 
freqüência 

Algumas vezes Raramente Quase nunca 

Eu me sinto triste e deprimido Quase sempre Com relativa 
freqüência 

Algumas vezes Raramente Quase nunca 

Trabalho Eu estou satisfeito com meu trabalho ou 
função 

Quase nunca Raramente Algumas vezes Com relativa 
freqüência 

Quase sempre 

 
 

Instruções. 
Dieta balanceada (para pessoas com idade de 4 anos ou mais). 
Pessoas diferentes necessitam de diferentes quantidades de comida. A quantidade de comida necessária por dia dos 4 grupos de alimentos depende da 
idade, tamanho corporal, nível de atividade física, sexo e do fato de estar grávida ou amamentando. A tabela abaixo apresenta o número de porções 
mínimo e máximo de cada um dos grupos. Por exemplo, crianças podem escolher o número menor de porções, enquanto que adolescentes do sexo 
masculino podem escolher um número maior de porções. Para a maioria das pessoas o número intermediário será suficiente. 
 

Grãos e cereais Frutas e vegetais Derivados do leite Carnes e semelhantes Outros alimentos 
Escolha grãos integrais e 
produtos enriquecidos 
com maior freqüência 

Escolha vegetais verde-
escuro e alaranjado com 
maior freqüência 

Escolha produtos com 
baixo conteúdo de gordura 

Escolha carnes magras, 
aves e peixes assim como 
ervilhas, feijão e lentilha 
com mais freqüência. 

Outros alimentos que não 
estão em nenhum dos 
grupos possuem altos 
conteúdos de gordura e 
calorias e devem ser 
usados com moderação 

Porções recomendadas por dia 
5-12 5-10 Crianças (4-9 anos) 2-3 

Jovens (10-16 anos) 3-4 
Adultos 2-4 

Grávidas e amamentando 
3-4 

2-3  

  
Álcool. 1 dose= 1 lata de cerveja (340 ml) ou 1 copo de vinho (142 ml) ou 1 curto (42 ml). 
Sexo seguro. Refere-se ao uso de métodos de prevenção de infecção e concepção. 
 



 

 

QUALIDADE DE VIDA NO IDOSO - WHOQOL – OLD 
 
Por favor, tenha em mente os seus valores, esperanças, prazeres e preocupações. Pedimos que 
pense na sua vida nas duas últimas semanas. 

As seguintes questões perguntam sobre o quanto você tem tido certos sentimentos nas 
últimas duas semanas. 

Q.1 Até que ponto as perdas nos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, 
tato), afetam a sua vida diária? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.2 Até que ponto a perda de, por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato, afeta a sua 
capacidade de participar em atividades? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.3 Quanta liberdade você tem de tomar as suas próprias decisões? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.4 Até que ponto você sente que controla o seu futuro? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.5 O quanto você sente que as pessoas ao seu redor respeitam a sua liberdade? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.6 Quão preocupado você está com a maneira pela qual irá morrer? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.7 O quanto você tem medo de não poder controlar a sua morte? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.8 O quanto você tem medo de morrer? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.9 O quanto você teme sofrer dor antes de morrer? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

As seguintes questões perguntam sobre quão completamente você fez ou se sentiu apto a 
fazer algumas coisas nas duas últimas semanas. 

 



 

 

Q.10 Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, 
olfato, tato) afeta a sua capacidade de interagir com outras pessoas? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.11 Até que ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de fazer? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.12 Até que ponto você está satisfeito com as suas oportunidades para continuar alcançando 
outras realizações na sua vida? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.13 O quanto você sente que recebeu o reconhecimento que merece na sua vida? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.14 Até que ponto você sente que tem o suficiente para fazer em cada dia? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

As seguintes questões pedem a você que diga o quanto você se sentiu satisfeito, feliz ou bem 
sobre vários aspectos de sua vida nas duas últimas semanas. 

Q.15 Quão satisfeito você está com aquilo que alcançou na sua vida? 

Muito insatisfeito (1)   Insatisfeito (2)   Nem satisfeito nem insatisfeito (3)     

Satisfeito (4)    Muito satisfeito (5) 

Q.16 Quão satisfeito você está com a maneira com a qual você usa o seu tempo? 

Muito insatisfeito (1)   Insatisfeito (2)   Nem satisfeito nem insatisfeito (3)     

Satisfeito (4)    Muito satisfeito (5) 

Q.17 Quão satisfeito você está com o seu nível de atividade? 

Muito insatisfeito (1)   Insatisfeito (2)   Nem satisfeito nem insatisfeito (3)     

Satisfeito (4)    Muito satisfeito (5) 

Q.18 Quão satisfeito você está com as oportunidades que você tem para participar de 
atividades da comunidade? 

Muito insatisfeito (1)   Insatisfeito (2)   Nem satisfeito nem insatisfeito (3)     

Satisfeito (4)    Muito satisfeito (5) 

Q.19 Quão feliz você está com as coisas que você pode esperar daqui para frente? 



 

 

Muito infeliz (1)   Infeliz (2)   Nem feliz nem infeliz (3)   Feliz (4)   Muito feliz (5) 

Q.20 Como você avaliaria o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, 
paladar, olfato, tato)? 

Muito ruim (1)   Ruim (2)   Nem ruim nem boa (3)   Boa (4)   Muito boa (5) 

As seguintes questões se referem a qualquer relacionamento íntimo que você possa ter. Por 
favor, considere estas questões em relação a um companheiro ou uma pessoa próxima com a 
qual você pode compartilhar (dividir) sua intimidade mais do que com qualquer outra pessoa 
em sua vida. 

Q.21 Até que ponto você tem um sentimento de companheirismo em sua vida? 

 Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.22 Até que ponto você sente amor em sua vida? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.23 Até que ponto você tem oportunidades para amar? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

Q.24 Até que ponto você tem oportunidades para ser amado? 

  Nada (1)    Muito pouco (2)    Mais ou menos (3)    Bastante (4)    Extremamente (5) 

 
ANÁLISE DO WHOQOL-OLD 

 
 

Módulo WHOQOL-OLD é constituído de 24 perguntas e suas respostas seguem uma escala 
de Likert (de 1 a 5) atribuídos a seis facetas, que são: “Funcionamento do Sensório” (FS), 
“Autonomia” (AUT), “Atividades Passadas, Presentes e Futuras” (PPF), “Participação Social” 
(PSO), “Morte e Morrer” (MEM) e “Intimidade”(INT). Cada uma das facetas possui 4 
perguntas; podendo as respostas oscilar de 4 a 20. 

Basicamente, escores altos representam uma alta qualidade de vida, escores baixos 
representam uma baixa qualidade de vida; 
EXISTEM TRES FORMAS DE APRESENTAR OS DADOS:  
- UMA É EM FORMA DE TOTAL (DE 4 A 20); 
- OUTRA É A MÉDIA (1 A 5); 
- OUTRA É PERCENTUAL (0 A 100); 

 
O QUE PRECISA FAZER É: 
Tem perguntas onde os itens são expressos negativamente, assim o escore tem de ser 
recodificado de modo que os valores numéricos atribuídos sejam invertidos: 1 = 5, 2 = 4, 
3 = 3, 4 = 2, 5 =1.  
Isso deve ser feito nas seguintes perguntas:  
old_01 old_02 old_06 
old_7 old_8 old_9 old_10 



 

 

(1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1). 
(old_1, old_2, e sucessivamente corresponde as perguntas que encontram-se no 
questionário já enviado). 
 
O PRÓXIMO PASSO É A ANÁLISE DAS FACETAS, DANDO O RESULTADO EM 
TOTAL, OUTRA MÉDIA E OUTRO EM PERCENTUAL. 
. 
CUIDAR AS PERGUNTAS QUE DEVEM SER RECODIFICADAS (old_01 old_02 
old_06 old_7 old_8 old_9 old_10)!! 
 
Funcionamento do Sensório 
SOMA DAS PERGUNTAS (old_01,old_02,old_10,old_20)= RESULTADO TOTAL. 
SOMA DAS PERGUNTAS (old_01,old_02,old_10,old_20)/4= RESULTADO DE MÉDIA. 
SOMA DAS PERGUNTAS (old_01,old_02,old_10,old_20)/4)-1/4*100= RESULTADO EM 
PERCENTUAL. 
 
*multiplicar/dividir 
 
FAZER DA MESMA FORMA PARA AS DEMAIS FACETAS, ABAIXO . 
APRESENTANDO AS TRES FORMAS DE RESULTADO (TOTAL; MÉ DIA E 
PERCENTUAL).  
 
Autonomia 
SOMA DAS PERGUNTAS (old_03,old_04,old_05,old_11)= RESULTADO TOTAL. 
 
Atividades Passadas, Presentes e Futuras 
SOMA DAS PERGUNTAS (old_12,old_13,old_15,old_19) )= RESULTADO TOTAL. 
 
Participação Social 
SOMA DAS PERGUNTAS (old_14,old_16,old_17,old_18) )= RESULTADO TOTAL. 
 
Morte e Morrer 
SOMA DAS PERGUNTAS (old_06,old_07,old_08,old_09)= RESULTADO TOTAL. 
 
 
Intimidade 
SOMA DAS PERGUNTAS (old_21,old_22,old_23,old_24)= RESULTADO TOTAL. 
 
A ULTIMA ANÁLISE A FAZER É A QUALIDADE DE VIDA GERAL: 
 
CUIDAR AS PERGUNTAS QUE DEVEM SER RECODIFICADAS (old_01,old_02, 
old_06, old_7, old_8, old_9, old_10)!! 
 
- O PROCESSO É SEMELHANTE AO REALIZADO ANTERIORMENTE. 
Soma (old_01,old_02,old_03,old_04,old_05,old_06, 
old_07,old_08,old_09,old_10,old_11,old_12,old_13, 
old_14,old_15,old_16,old_17,old_18,old_19,old_20, 
old_21,old_22,old_23,old_24)= RESULTADO TOTAL 
- OUTRA É SOMANDO E DIVIDINDO POR 24; AQUI O QUE MUDA É QUE AO 
INVÉS DE DIVIDIR POR 4, IRÁ DIVIDIR POR 24 (NÚMERO DE PERGUNTAS). 



 

 

Soma (old_01,old_02,old_03,old_04,old_05,old_06, 
old_07,old_08,old_09,old_10,old_11,old_12,old_13, 
old_14,old_15,old_16,old_17,old_18,old_19,old_20, 
old_21,old_22,old_23,old_24)/24.      VAI ME DAR A MÉDIA. 
- OUTRA É SOMANDO TODAS AS PERGUNTAS, DIVIDINDO POR 24, MENOS 1, 
DIVIDIDO POR 4, MULTIPLICADO POR 100; 
Soma (old_01,old_02,old_03,old_04,old_05,old_06, 
old_07,old_08,old_09,old_10,old_11,old_12,old_13, 
old_14,old_15,old_16,old_17,old_18,old_19,old_20, 
old_21,old_22,old_23,old_24)/24]-1/4*100= RESULTADO EM PERCENTUAL. 
IMPORTANTE:  OS DADOS TABULADOS DEVEM SER COMPATIVEIS PARA 
IMPORTAÇÃO PARA O EXCEL, CASO SEJA NECESSÁRIO. AS ANÁLISES 
DEVEM SER FEITAS PELO PROGRAMA QUANDO SOLICITAR POR  EXEMPLO 
O RELATÓRIO, AI O PROGRAMA ME DA OS VALORES (TOTAL, MÉDIA, 
PERCENTUAL) EM CADA FACETA E NA QUALIDADE DE VIDA G ERAL. O 
RELATORIO PARA OS ALUNOS DEVERÁ APARECER SOMENTE O 
RESULTADO EM MÉDIA COM OPÇÃO PARA IMPRIMIR COMPLETO  
(RESULTADO DE TODAS AS FACETAS E QUALIDADE DE VIDA GERAL) OU 
RESUMIDO (SOMENTE A QUALIDADE DE VIDA GERAL) AMBOS 
DESTACANDO O SEGUINTE.  
Qualidade de vida: necessita melhorar (quando for 1 até 2,9); regular (3 até 3,9); boa (4 
até 4,9) e muito boa (5). 
ESSES VALORES SERÃO O RESULTADO DA ANÁLISE EM MÉDIA .  
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Tabela para apresentação dos resultados da qualidade de vida do WHOQOL OLD 
 
 
Data Domínio 

Habilidades 
Sensoriais 

Domínio 
Autonomia 

Domínio 
Atividades 
passadas, 

presentes e 
futuras 

Domínio 
Participação 

Social 

Domínio 
Morte e 
morrer 

Domínio 
Intimidade 

  Total  

        
        
        
        

  
  

  
Resultados em % de 0 a 100 

Quanto maior a porcentagem (mais perto de 100%) melhor a qualidade de vida.  

 


