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 IMAGEM CORPORAL, AUTOESTIMA E A QUALIDADE DE VIDA DE IDOSAS 

SUBMETIDAS A UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS 

RESUMO  

Compreender as dimensões corporais e a impressão subjetiva do corpo, refere-se ao 

reconhecimento da imagem corporal, podendo ser satisfatória ou negativa. A autoestima está 

diretamente ligada com a autoimagem, são dependentes e variam de acordo com o sexo e o 

avanço da idade. Foi constatado que quanto maior a idade do idoso, menor sua QV em seus 

diversos domínios. Em contrapartida, quando maior a QV, maior a capacidade de lidar com 

problemas e se adaptar às situações de desconforto. Com isso, o objetivo deste ensaio clínico 

randomizado foi analisar os efeitos de um programa de exercícios resistidos sobre a imagem 

corporal, autoestima, e a qualidade de vida de mulheres idosas (grupo experimental n=13; 

grupo controle n=13) da cidade de Mossoró – RN, realizado no período de setembro de 2018 

a outubro de 2019. Os instrumentos utilizados foram a escalas de silhuetas de Kakeshita 

(imagem corporal) o questionário de autoestima e autoimagem de Steglich (autoestima), o 

questionário de qualidade de vida SF-36 (qualidade de vida) e Absortometria Radiológica de 

Dupla Energia- DEXA, (composição corporal). A intervenção desenvolvida consistiu em oito 

exercícios resistidos, realizados duas vezes por semana, durante 12 semanas. Os valores de 

insatisfação corporal demonstraram diferenças estatisticamente significantes entre os 

momentos pré e pós intervenção no GE (p= 0,04) e GC (p=0,01), a distorção de imagem 

corporal não apresentou bons resultados em ambos os grupos. No GE houve diferenças 

significativas nos valores pré e pós da gordura da perna (p = 0,00), gordura da região ginóide 

(p = 0,00), e massa livre de gordura (p=0,02). O nível de autoestima geral foi avaliado como 

baixo nos dois grupos. Os domínios de qualidade de vida que apresentaram significância 

foram capacidade funcional (p=0,01), limitação por aspectos físicos (p=0,03), dor (p=0,02), 

saúde geral (p=0,02) e mudança de saúde (p=0,02); e saúde geral (p=0,01) e mudança de 

saúde no GE para comparação intragrupo (p=0,01). Conclui-se que treinamento resistido aqui 

realizado, gerou alterações nos níveis de insatisfação, composição corporal, e qualidade de 

vida em mulheres idosas sedentárias.  

 

Palavras-chave: imagem corporal, autoestima, composição corporal, qualidade de vida, 

exercício. 

  



 

 

ABSTRACT 

Understanding body dimensions and subjective impression of the body refers to the 

recognition of body image, which can be satisfactory or negative. Self-esteem is directly 

linked to self-image, they are dependent and vary according to gender and advancing age. It 

was found that the older the elderly, the lower their QOL in their various domains. In contrast, 

the higher the QOL, the greater the ability to deal with problems and adapt to situations of 

discomfort. Thus, the aim of this randomized controlled trial was to analyze the effects of a 

resistance exercise program on body image, self-esteem, and quality of life of older women 

(experimental group n = 13; control group n = 13) from the city of Mossoro - RN, conducted 

from September 2018 to October 2019. The instruments used were the silhouette scales of 

Kakeshita (body image), the questionnaire of self-image and self-esteem of Steglich (self-

esteem), the SF-36 health survey (quality of life), and dual energy x-ray absortometry 

(DEXA), (body composition). The developed intervention consisted of eight resistance 

exercises, performed twice a week for 12 weeks. Body dissatisfaction values showed 

statistically significant differences between the pre and post intervention moments in the EG 

(p = 0.04) and CG (p = 0.01), the body image distortion did not show good results in both 

groups. In EG there were significant differences in the pre and post values of leg fat (p = 

0.00), gynoid region fat (p = 0.00), and fat-free mass (p = 0.02). The general self-esteem level 

was rated low in both groups. The domains of quality of life that were significant were 

functional capacity (p = 0.01), limitation by physical aspects (p = 0.03), pain (p = 0.02), 

general health (p = 0.02), and health change (p = 0.02); and overall health (p = 0.01) and 

health change in EG for intragroup comparison (p = 0.01). It was concluded that resistance 

training performed here led to changes in dissatisfaction levels, body composition, and quality 

of life in sedentary elderly women. 

 

Keywords: Body image, self-esteem, body composition, quality of life, exercise. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O PROBLEMA 

 

 O padrão de beleza segue os costumes e crenças de cada época histórica, um reflexo 

do poder que teria dominância na população, sendo assim, mutável ao longo dos séculos 

(Souza et al., 2018). 

 Na Grécia Antiga, os filósofos acreditavam que o corpo era o recipiente da alma e que 

a saúde do conjunto alma/corpo era o bem mais valioso do homem, e por isso, deveriia ser 

bem cuidado através de exercícios e boas refeições afim de alcançar a perfeição e a beleza 

refletidos como suporte essencial do corpo (Medeiros, 2011; Cassimiro et al., 2012). 

Na Idade Média, época em que a Igreja dominava grande parte do mundo, o corpo era 

restringido e passou a ser visto como imoral e pecaminoso, sendo motivo de flagelações, 

jejuns e grandes sacrifícios para obtenção da purificação da alma. O ideal de beleza feminina 

inspirava pureza, pele branca e cabelos louros. O uso de maquiagem era fortemente 

combatido pelo clero por demonstrar vaidade e ser considerada uma prática sedutora, sendo 

assim, qualquer ação de culto ao corpo, sexismo ou desejo sexual era visto como um grande 

pecado (Suenaga et al., 2012; Carmo Junior, 2005). 

Com o Renascimento e a chegada da organização política e econômica, o ideal do 

corpo recebeu um caráter mais humanista, desvinculando-se dos paradigmas da Igreja. As 

mulheres adotaram estilos de beleza que demonstravam inteligência além do uso de adereços 

e valorização das curvas do corpo. No ponto de vista biológico, matemático e físico que 

passou a explicar o mundo durante a Modernidade, o corpo era um conjunto de engrenagens, 

manipulado e organizado de forma mecânica para satisfazer as necessidades capitalistas e 

gerar lucros, nascendo assim, a sociedade do consumo (Aranha e Martins, 2015; Suenaga et 

al., 2012). 

Na Idade Contemporânea, a imagem corporal virou marketing para vendas de produtos 

e tecnologias de beleza e existe uma tendência à supervalorização da aparência, onde a mídia 

vende corpos como aceitos pela sociedade e estimula as pessoas, em especial às mulheres, 

busquem por essas formas (Cassimiro et al., 2012). 
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 Com o objetivo de se enquadrar nas formas de beleza impostas pela mídia, aspectos 

como saúde e bem-estar estão sendo desconsiderados pela sociedade, podendo prejudicar a 

qualidade de vida (QV) das pessoas (Fermino et al., 2010).  

Estima-se que 18,9% dos adultos brasileiros estão obesos e 53,8% apresentam excesso 

de peso, aumentando essa condição até a faixa dos 64 anos. O excesso de peso está 

diretamente associado a problemas de saúde, como fator de risco de doenças cardiovasculares, 

limitações funcionais e complicações imediatas ou futuras. Isso reflete na aceitação das 

dimensões corporais do sujeito que se sente desenquadrado da normalidade imposta pelos 

padrões vendidos pela mídia (BRASIL, 2017; Justo et al., 2018). 

Compreender as dimensões corporais e a impressão subjetiva do corpo, refere-se ao 

reconhecimento da imagem corporal (IC). A IC pode ser satisfatória ou negativa, sendo 

frequentemente influenciada por fatores externos socioculturais como mídia ou fatores 

internos como humor e autoestima, podendo afetar diretamente o bem-estar e a saúde física e 

mental, ocasionando uma cascata de comportamentos inadequados que podem vir a dificultar 

o viver saudável do sujeito (Raso et al., 2016). 

 A autoestima é resultante das circunstâncias que os indivíduos passam em diferentes 

momentos da vida, é como ele se sente em relação a si mesmo e implica diretamente na 

satisfação pessoal, indicando bem ou mal-estar. A autoestima está diretamente ligada com a 

autoimagem, são dependentes e variam de acordo com o sexo e o avanço da idade (Santos 

Silva et al., 2010). 

Para recuperar a autoestima e melhorar a autoimagem de idosos, programas de 

exercícios em grupo têm sido frequentemente indicados, devido a fácil socialização, ocupação 

do tempo livre e sensação de utilidade para a sociedade. Mulheres idosas que praticam 

atividade física como exercício resistido, expressam maior autoestima nos domínios 

psicológicos e sociais e apresentam bons sentimentos em relação ao próprio corpo sugerindo 

que o exercício é um fator estimulante para o desenvolvimento emocional e uma influência 

positiva na vida da pessoa idosa (Gazzola, 2015; Tafarello et al., 2015; Fonseca, 2014). 

 O envelhecimento com toda sua complexidade, desencadeia processos de distúrbios e 

declínios funcionais do sistema biológico que levam um organismo à morte. O 

envelhecimento é comumente associado à baixa autoestima, principalmente na terceira idade. 

Envelhecer em um cenário onde o culto ao corpo acontece em todas as instâncias e a 

jovialidade é o padrão estético mais aceitável, pode estimular sentimentos negativos em 
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mulheres mais velhas que já acumulam situações que ameaçam sua autoestima (Santos Silva 

et al., 2010; Atzmon e Karasik, 2018). 

 Chegar a velhice nos tempos atuais está mais fácil quando comparado ao século 

passado. Os avanços da medicina preventiva e curativa garantiram um maior tempo de vida as 

pessoas mais frágeis, sejam elas jovens, adultas ou idosas. Com isso, nos deparamos com o 

aumento da população idosa em concomitância à maior expectativa de vida (Barreto, 2017). 

Em relação ao envelhecimento populacional, no Brasil, estima-se que até 2060 

teremos um aumento de quase 15% de pessoas idosas. Entretanto, atingir a maior idade requer 

cuidados especiais por parte das esferas social, econômica, cultural e política visando uma boa 

qualidade de vida, uma vez que a pessoa idosa necessita de uma maior atenção em razão da 

sua fragilidade e das variadas limitações recorrentes das alterações fisiológicas do envelhecer 

(Saúde, 2008; Barreto, 2017; Brasil, 2018). 

 Foi constatado que quanto maior a idade do idoso, menor sua QV em seus diversos 

domínios. Em contrapartida, quando maior a QV, maior a capacidade de lidar com problemas 

e se adaptar às situações de desconforto. Na vida dos idosos, é comum se sentir incapaz, ou 

até mesmo ser motivado a achar que são incapazes de realizar atividades diversas, o que pode 

ser um fator desanimador e deteriorante, atingindo o bem-estar e, consequentemente, 

aumentando sua fragilidade psicológica e seu modo de viver (Bilotta et al., 2010; Van der 

Vorst et al., 2017). 

A prática regular de alguma atividade física está associada com a melhora da 

qualidade de vida e bem-estar. A nova etapa de conscientização é marcada pela preocupação 

em adotar hábitos que garantam uma velhice saudável. Para atingir o padrão desejado em 

certos aspectos de qualidade de vida e autonomia funcional das idosas, é fundamental a 

prática de atividades físicas (Lima et al., 2016; Matsudo, 2001). 

A atividade física, mesmo que seja numa intensidade moderada traz benefícios para a 

saúde, como controle de peso, redução no risco de hipertensão e melhora do condicionamento 

muscular e cardiorrespiratório, e também uma percepção positiva da qualidade de vida em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. O exercício resistido 

provoca melhorias na potência e força muscular e aumento do tamanho da fibra, além de 

reduzir risco de lesões músculo-esqueléticas ou reduzir a gravidade dessa lesão (WHO, 2017; 

Hoffman, 2017). 
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À vista disso, surge a necessidade de oferecer apoio a mulher idosa em suas esferas de 

vivência e convivência, de forma direta e indireta em seus objetivos, desenvolvimento e 

manutenção de uma boa QV. Em meio a era midiática que padroniza um corpo jovem e 

despreza os sinais do envelhecimento, oferecer alternativas que ajudem a melhorar o bem-

estar físico e psicológico pode ajudar na satisfação com a IC e melhorar a QV das mulheres 

idosas. 

Diante do exposto questiona-se, qual a relação entre a imagem corporal, autoestima e a 

qualidade de vida de idosas participantes de um programa de exercícios resistidos?  

 

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.2.1 O envelhecimento e o culto ao corpo 

 

O envelhecimento biológico é normalmente caracterizado pela inevitável perda 

progressiva da integridade fisiológica do corpo em função do tempo de vida, levando ao 

aumento da vulnerabilidade à morte. Essa degradação física torna sucessível o aparecimento 

das principais patologias humanas, como diabetes, câncer e doenças degenerativas que 

comprometem o funcionamento dos tecidos e órgãos do corpo (López-Otín et al., 2013). 

O processo de envelhecimento não é algo coordenado, com eventos específicos 

definidos que ocorrem durante determinados momentos da vida para todos os indivíduos; é de 

ocorrência de natureza progressiva e contínua, embora não se possa definir a frequência ou o 

tempo desse processo (Dimopoulos et al., 2017). 

Os princípios da seleção natural sugerem uma sobrevivência otimizada e sucesso 

reprodutivo. Com base na evolução das espécies, surge o paradoxo que mostra que a evolução 

deveria prevenir o envelhecimento. Embora seja um fator natural da espécie humana, existem 

inúmeras explicações expressadas em teorias que sugerem quais são os mecanismos que 

levam ao envelhecimento (Darwin, 1859; Dimopoulos et al., 2017). 

Uma das teorias mais disseminadas é a teoria do envelhecimento proposta por Peter 

Medawar, a teoria do “acúmulo de mutações”, que defende que o envelhecimento é recorrente 

de mutações deletérias em genes críticos advindos de defeitos celulares e fatores ambientais; 

essas mutações diminuiriam gradativamente após o período reprodutivo do indivíduo. O 
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mesmo percebeu, que as mutações deletérias só poderiam ser eliminadas pela seleção natural 

quando estas ocorressem antes ou durante o período reprodutivo, caso contrário, os efeitos 

dessas mutações só exerceriam influência sobre o indivíduo após a sua reprodução, quando 

esse gene já teria sido passado a diante. Dessa forma, o envelhecimento seria causado pela 

expressão de genes deletérios acumulados durantes milhões de anos de evolução (Medawar, 

1952). 

Uma outra famosa teoria, a teoria da “pleiotropia antagônica”, proposta por George 

Williams (1975), sugere que os alelos dos genes são pleiotrópicas, ou seja, podem controlar 

características distintas e que podem ser contraditórias (antagonistas) em relação à 

adaptabilidade quando expressos em diferentes fases da vida. Neste caso, mutações que 

podem ser prejudiciais na velhice, também podem conferir benefícios na fase jovem do 

indivíduo e estes serão naturalmente selecionados devido ao aumento da probabilidade de 

reprodução. 

A teoria da “soma descartável”, proposta por Kirkwood e Austad (2000) defende que a 

vida natural de cada organismo só se mantém até quando for benéfico para sua espécie, 

baseado na crença que diz que durante a evolução os mecanismos antienvelhecimento foram 

adaptados para esse fim. Essa teoria sugere também que o investimento de energia está 

voltado para o crescimento e reprodução; sendo assim, fatores extrínsecos e danos 

acumulados no DNA recebem um investimento energético menor para reparação de tais danos 

vitais que seriam necessários para adquirir a longevidade indefinida. (Drenos e Kirkwood, 

2005) 

Sendo o envelhecimento um processo multidimensional, o definhamento biológico na 

velhice seria apenas mais um fator que requer atenção. Existe uma pressão social exercida 

sobre o idoso em favor da sua capacidade de adaptação a um ambiente físico. Essa pressão 

pode resultar em variados níveis de estresse ao/com ambiente e está sujeito ao grau individual 

de adaptação (Silva Albuquerque et al., 2018). 

As consequências do envelhecimento vão além das mudanças funcionais. Um corpo 

em que o psicológico não encontra respaldo no físico, pode provocar dificuldades de assimilar 

que o corpo envelhecido não acompanha a mente jovem, tornando difícil a aceitação da 

condição de constante transformação. Ver o próprio reflexo no espelho pode representar um 

“susto” em dissonância à lembrança do corpo jovem, disposto no padrão de beleza cultuado 

(Santos Silva et al., 2010; Fernandes e Garcia, 2010). 

A expansão da modernidade difundiu a obsessão contemporânea pela cultura com, e 

pelo corpo como um padrão estabelecido socialmente, a fim de conservar a jovialidade. A 



17 

 

 

difusão dos espelhos, a invenção da fotografia e as convenções sociais, patrocinam esse 

fenômeno que atinge as faixas etárias mais altas (Castro, 2018). 

O culto ao corpo pode ser definido como o autocuidado em moldar o corpo em função 

dos padrões de beleza, através de intervenções alimentares, exercícios, práticas cirúrgicas e 

uso de cosméticos que visam a imagem natural do corpo (Castro, 2004). 

Devido as mudanças que marcam o percurso do corpo jovem para o corpo 

envelhecido, os idosos podem apresentar aumento de sentimentos de desvalorização e baixa 

autoestima; muito influenciado também por fatores exógenos, como modificações 

socioeconômicas e familiares, sentimento de invalidez e incapacidade (Caluête et al., 2015). 

Essas mudanças marcam a ressignificação do corpo, por meio da aceitação de seu 

novo eu, que sofre constantemente as alterações promovidas pelo envelhecimento. A 

percepção do corpo velho pode, também, gerir sensações de satisfação pois expressa as 

experiências e histórias de uma longa vida, do que já foi e o que ainda pode representar, 

quebrando preconceitos por meio da autoafirmação e atribuindo valores, nobreza e beleza, 

amparando-se nas imagens internas de si que significa mais que sua aparência externa 

(Fernandes e Garcia, 2010). 

Fin et al. (2017) em sua conversa com mulheres mais velhas acerca da beleza corporal 

na velhice, constatou que existem duas vertentes quanto ao sentimentos de envelhecer: 

positiva e negativa. As pessoas que consideram que envelhecer é um fator negativo, 

predispõem que essa fase seja negativa pela degeneração fisiológica e adotam crenças de que 

provocam tristeza, solidão e mau humor. No entanto, associando a fase da velhice à fatores 

positivos e características nobres, estimulam que a autonomia física e mental, bem como a 

independência e a beleza das experiências vividas. 

Fernandes e Garcia (2010) expõem que a assexualidade também se tornou uma 

característica marcante do corpo velho. Existem discrepâncias entre os sexos masculinos e 

femininos quando analisados os desejos sexuais durante a fase adulta/idosa. A chegada da 

velhice feminina é marcada pela menopausa, onde ocorre diminuição da libido e alterações 

significantes em seu corpo. Em vista disso, as mulheres mais velhas costumam não 

expressarem seus desejos por desconforto e vergonha, muitas vezes influenciadas por 

experiências ruins de relações conjugais abusivas que afetaram diretamente sua autoestima, 

levando à suspensão do autocuidado e voltando sua dedicação ao cuidado da família.  

A aparência física serve como facilitadora da aceitação na comunidade social, sendo 

usada também como moeda de troca nas relações pessoais e o corpo que não segue os padrões 

midiáticos é facilmente rejeitado, sobretudo se aparentar sinais da velhice. Essas distorções 
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findam em um conceito de valorização do belo e jovem como mais aceitável e podem 

prejudicar, em última avaliação, a qualidade de vida e bem-estar de quem não se enquadra 

nesses parâmetros. Em regra, reflete-se que o corpo só se torna envelhecido quando há uma 

referência jovem para contrapor (Fernandes e Garcia, 2010; Souza et al., 2018). 

 

1.2.2 Imagem corporal e a autoestima 

 

A consciência corporal era entendida como um acervo de sensações, até ser proposta 

sua divisão em diversas representações, sendo as mais notáveis, denominadas como esquema 

corporal e imagem corporal. As nomenclaturas levam a compreender que os significados 

possam se confundir e é isso que vem acontecendo durantes esses muitos anos de estudo do 

corpo. Não é surpreendente essa confusão, uma vez que o corpo nos oferece uma variedade de 

maneiras relacionais (visão, tato, comportamento motor...) (Vignemont, 2010). 

Esquema corporal é representação global do sistema sensório-motor, usado para guiar 

as ações do corpo sob um comando proprioceptivo. Essa representação espacial é 

constantemente atualizada sem a percepção do indivíduo (Vignemont, 2010; Irvine et al., 

2019). 

Segundo Head e Holmes (1912), 

Por meio de alterações perpétuas de posição, estamos sempre 

construindo um modelo postural de nós mesmos que muda 

constantemente. Cada nova postura ou movimento é registrada 

neste esquema de plástico, e a atividade do córtex traz a cada 

novo grupo de sensações evocadas pela postura alterada em 

relação a ele. O reconhecimento postural imediato ocorre assim 

que a relação está completa. (p. 187). 

 

O esquema corporal compreende a superfície do corpo, a organização e o arranjo dos 

membros segmentados em hierarquia, validando assim a capacidade de orientação do corpo 

no espaço, seu volume e posição. (Irvine et al., 2019) 

Em contrapartida, a imagem corporal é a construção mental da percepção consciente 

multidimensional do seu eu físico por meio dos segmentos corporais, além dos pensamentos e 

sentimentos orientados por essa percepção. Esse constructo dinâmico e singular também 

apresenta componentes atitudinais baseados em valores positivos - que advém de 

comportamentos e sentimentos capazes de melhorar a autopercepção, como exercícios físicos 

e mentais que influenciam diretamente na autoestima - ou valores negativos – que resultam 
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em atitudes associadas à quadros clínicos preocupantes como depressão e distúrbios 

alimentares. (Gonçalves et al., 2012; Irvine et al., 2019) 

A construção da imagem corporal ocorre ainda na infância. Aos dois anos de idade, 

boa parte das crianças já são capazes de reconhecerem o próprio corpo, possuem 

autopercepção e forma uma imagem de si. Por meio da interação social a criança irá valorizar 

o que lhe é informado como mais atraente, usando esta percepção como parâmetro para sua 

aparência (Lacerda e Assumpção, 2018). 

Contudo, uma boa aparência física não é sinal de satisfação com o corpo. A pressão 

social gera um fenômeno comum naqueles que não conseguem se enquadrar nos padrões de 

beleza vendidos pela mídia: a insatisfação corporal. Esta, é comumente associada ao desejo de 

ser mais magro ou mais gordo ou por se sentir mais gordo ou mais magro em relação a outras 

pessoas. Este tipo de sentimento pode originar distúrbios psíquicos como anorexia, vigorexia, 

bulimia, depressão e ansiedade. Todos esses transtornos geram baixa autoestima (Lacerda e 

Assumpção, 2018; Sousa et al., 2019). 

Tribess et al. (2010) investigaram a associação da percepção da imagem corporal com 

o estado nutricional de 265 idosas. Em seus achados, as idosas que estavam na categoria baixo 

peso e sobrepeso/obesidade (54%) relataram uma maior insatisfação com seus corpos. Isso 

indica que os valores extremos, tantos os mais altos como baixos para o IMC, resultam no 

desconforto com sua própria imagem. A preocupação com a imagem de si pode gerar baixa 

autoestima (Santos et al., 2019). 

A autoestima foi definida por Rosenberg (1989) como um dos componentes do 

autoconceito, que reflete na orientação positiva ou negativa que o indivíduo tem de si mesmo. 

A autoestima usa como referência o eu objeto, definindo-se como um conjunto de sentimentos 

e pensamentos, podendo ser estes favoráveis ou desfavoráveis a si mesmo (Muniz, 2018). 

A definição que Silva et al. (2019) denota é que  

autoestima está correlacionada com a forma que um indivíduo 

elabora o enfrentamento das suas adversidades, fator que 

contribui para defrontar os obstáculos, gerando uma real 

percepção de si mesmo e sensação de capacidade na tentativa de 

perpassar os desafios, fator que é influenciado pela 

autodeterminação de um indivíduo. (p. 40) 

 

Contudo, a autoestima sendo um julgamento subjetivo de si, pode não ecoar nas 

realizações e genuinidade de seus próprios atributos e ser distinto das avaliações de outros 

indivíduos. (Muniz, 2018) 
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Assim, a preocupação com a imagem do corpo comumente resulta na insatisfação 

corporal (na percepção quanto a descrição do seu corpo) ressignificado na discordância entre 

o corpo real e o desejado, elevando os níveis de autocrítica e refletindo na autoestima física 

(percepção e possibilidades quanto ao corpo) do sujeito, repercutindo na qualidade de vida e 

no convívio social (Rochaix et al., 2017; Fin et al., 2017). 

 

 

1.2.3 Qualidade de vida na terceira idade  

 

A literatura apresenta diversas opções de conceito de qualidade de vida, muito embora 

ainda não haja um consenso entre seus idealizadores. Dentre as definições mais amplas, Fleck 

et al. (1999) ressalta que 

a preocupação com o conceito de “qualidade de vida” refere-se a 

um movimento dentro das ciências humanas e biológicas no 

sentido de valorizar parâmetros mais amplos que o controle de 

sintomas, a diminuição da mortalidade ou o aumento da 

expectativa de vida. (p. 20) 

 

A integração de variadas áreas da vida são, portanto, empregadas para harmonizar um 

consenso conceitual de qualidade de vida; o estado emocional, autoestima, realização 

profissional, satisfação com o emprego e estilo de vida, comportamento funcional, 

espiritualidade, suporte familiar e outros aspectos fazem parte deste constructo fundamental 

(Sousa e Rodrigues, 2015). 

A abordagem que retrata a qualidade de vida como um conceito multidimensional é 

conhecida como abordagem geral ou holística que considera os aspectos ambientais e o 

contexto em que se vive, o que difere da abordagem médica - que leva em conta as condições 

e melhoras de saúde dos enfermos com o objetivo de melhorar o estado de saúde e a 

capacidade de viver melhor -, da abordagem socioeconômica – indicada por fatores sociais, 

muito refletida em questões de políticas públicas - e da abordagem psicológica – trata de 

reações á experiências vividas e desconsidera o contexto ambiental que o indivíduo está 

inserido (Pereira et al., 2012). 

A projeção da população brasileira para 2060 indica que teremos cerca de 21% a mais 

de idosos (60 anos ou mais), quase o triplo, em relação a 2010. Isso significa que a população 

idosa corresponderá a quase um terço da população brasileira em pouco mais de 40 anos. A 

partir destes dados, denota-se a necessidade de amparar a vivência da população senescente 
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não apenas como uma responsabilidade pessoal, mas de gerência e investimento sociocultural 

(IBGE, 2018; Sousa e Rodrigues, 2015). 

Para acolher as necessidades características da terceira idade e promover uma boa 

saúde física e mental, foi criado os Centros de Convivência dos Idosos como uma maneira de 

atender os objetivos da Política Nacional do Idoso. Esses centros visam acolher esta 

população para promover interação social, funcionalidade e lazer através de festas, palestras e 

oficinas de saúde, no intuito de melhorar a qualidade de vida com a oferta de encontros 

prazerosos e diversas práticas em grupo (Lima et al., 2016). 

Para os idosos, o bem-estar psicológico é de grande importância para a manutenção da 

qualidade de vida e contribui para um envelhecimento saudável. Fatores como autoestima e 

autoimagem influenciam de forma positiva nas situações adversas da vida, conservam um 

bom relacionamento com a família e amigos e estimulam o bom senso de humor (Salerno et 

al., 2015; Oliveira, et al., 2018). 

Araújo et al. (2017), após entrevistar 126 idosos cadastrados em um Centro de 

Convivência, constatou que a qualidade de vida relatada era reconhecida como boa e que é 

apoiada, principalmente, em ter amigos e família presentes. Como atividade física e de lazer, 

dançar no baile na rotina promovida pelo Centro foi o mais citado na entrevista. A 

incorporação de hábitos saudáveis como a atividade física, estimula a conservação e adoção 

de medidas que podem transformar a saúde do idoso.  

Oliveira et al. (2018) descreveu em seu estudo que 30,4% dos idosos entrevistado 

relataram não ter oportunidade de lazer. A satisfação com as atividades oferecidas à terceira 

idade e os benefícios que elas podem proporcionar, podem ser um atrativo para os idosos e 

também uma forma de preencher seu tempo ocioso.  

A participação ativa dos idosos nos encontros sociais decorre de um leque de 

benefícios que são indispensáveis para convivência humana. A obtenção de habilidades 

sociais, conquista de amizades, rede de apoio social, o sentimento de sentir-se necessário 

incentivam o envelhecimento bem-sucedido e, consequentemente, agregam valores aos 

domínios de qualidade de vida dentro e fora da convivência em grupo. (Lima et al., 2016; 

Andrade et al., 2018) 

 

1.2.4 Exercício resistido no contexto do envelhecimento 

 

O envelhecimento humano acarreta numa complexa remodelagem do organismo, que 

é acompanhado da elevação dos níveis séricos de diversos mediadores inflamatórios. O 
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inflammaging  é um processo proveniente da imunossenescência que tem por objetivo regular 

de forma positiva a resposta inflamatória modificando o perfil das citocinas pró-inflamatórias 

que estão sendo relacionadas com o processo de envelhecimento e as enfermidades típicas 

deste fenômeno, acompanhadas pela síndrome da fragilidade do idoso (SFI) e sarcopenia 

(Brito et al., 2011). 

A SFI é diagnosticada de maneira multidimensional, por meio da avaliação dos 

campos físicos, funcionais, psicológicos e sociais, permitindo a indicação de fragilidades do 

idoso e a definindo como um estado dinâmico que afeta os idosos que apresentam declínio em 

um ou mais domínios de saúde, os deixando suscetíveis aos efeitos diversos de tal fenômeno 

(Nanda Internacional, 2015). 

A palavra sarcopenia vem do grego sarx (carne) e penia (pobreza), indicando que antes 

a palavra só fazia alusão a diminuição da massa muscular. Neste momento, sabe-se que o 

termo está relacionado também com a redução de desempenho físico e força em razão da 

perda e da capacidade das proteínas contráteis de exercer tensão para vencer uma resistência, 

e por consequência, há um aumento no risco de quedas, diminuição da funcionalidade e perda 

de autonomia (Sepúlveda-Loyola, 2019; Roubennoff e Hughes, 2000). 

Segundo Muscaritoli et al. (2010) o diagnóstico da sarcopenia é baseado na 

combinação de dois critérios: ‘a’ massa muscular abaixo da média de adultos do mesmo sexo 

e etnia; e ‘b’ velocidade de marcha de caminhada baixa (abaixo de 0,8 m/s no teste de 

caminhada de 4m ou teste de caminhada específico para cada população). 

A sarcopenia associada ao excesso de tecido adiposo em idosos é chamada de 

obesidade sarcopênica e é influenciada pelo estilo de vida não saudável, baseado em dietas 

inadequadas, sedentarismo, perda de peso e diminuição do hormônio do crescimento e 

testosterona (Silva Neto, 2019). 

Uma alternativa comumente indicada para auxiliar no tratamento da sarcopenia é o 

treinamento resistido que pode ser executado usando o modelo tradicional de exercícios com 

cargas altas no uso de máquinas ou o próprio peso corporal. Há indicações também de que o 

exercício resistido com carga baixa e oclusão vascular periférica pode ser uma alternativa que 

resulta em alterações na massa muscular e força (Cook et al., 2017). 

O treinamento resistido demonstra benefícios incontestáveis para a população idosa. 

Em seu estudo, Guido et al (2010) expôs que a prática do treinamento resistido têm efeitos 

sobre a capacidade cardiorrespiratória de mulheres idosas. Além disso, esse tipo de 
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treinamento realizado de maneira sistemática fornece aumentos de força, desde que aplicado 

com intensidade e duração suficientes (Casas Herrero e Izquierdo, 2012; Chodzko-Zajko et 

al., 2009). 

Schiavoni et al. (2017) realizou uma busca sistemática na literatura e encontrou 

evidências que comprovam que o treinamento resistido realizado durante, pelo menos, 12 

semanas pode reduzir de maneira significante a PAS (pressão arterial sistólica) de idosos. A 

redução da PA foi atribuída possivelmente a alterações na atividade nervosa simpática e em 

substâncias vasodilatadoras, redução do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, 

sensibilização de mecanismos barorreceptores e parassimpáticos. 

A população idosa, em sua maioria, não costuma adotar em sua rotina um programa de 

exercícios, embora seja consensual a indicação da prática de treinamento resistido para esta 

população, em benefício de uma maior autonomia e conservação de capacidade de trabalho. O 

treinamento de resistência motivacional em idosos apresenta contribuições positivas no que 

refere á composição corporal e nas esferas físicas, sociais e psicológicas da vida diária (Silva 

et al., 2014; Marcos-Pardo, 2018). 

Em vista disso, eleva-se as chances dos idosos adquirirem maior estabilidade 

emocional, sensação de bem-estar, diminuição dos riscos de adquirirem ansiedade e 

depressão, estímulo à memória e valorização da imagem positiva do corpo por meio da prática 

de exercícios resistidos regulares (Silva et al., 2014). 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar a imagem corporal, autoestima e a qualidade de vida de mulheres idosas 

submetidas a um programa de exercícios resistidos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Avaliar a composição corporal das idosas do grupo experimental e controle pré e pós 

intervenção; 

- Verificar a IC das idosas do grupo experimental e controle pré e pós intervenção; 
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- Verificar o nível de autoestima das idosas do grupo experimental e controle pré e pós 

intervenção; 

- Identificar a qualidade de vida das idosas do grupo experimental e controle pré e pós 

intervenção; 

- Expressar através da significância clínica e índice de mudança confiável os resultados 

individuais advindos da intervenção no grupo experimental. 

 

1.2.3 Hipóteses 

 

H1 A prática de exercícios resistidos pode promover mudanças na imagem corporal, 

autoestima e qualidade de vida de mulheres idosas.  

 

H0  A prática de exercícios resistidos não promove mudanças na imagem corporal, autoestima 

e qualidade de vida das mulheres idosas. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 CARACTERÍSTICA DO ESTUDO  

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa experimental, caracterizado como ensaio clínico 

randomizado (ECR), realizado entre setembro de 2018 e outubro de 2019, com mulheres 

idosas residentes da cidade de Mossoró – RN. 

 

2.2 LOCAL, POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO 

 

O método de recrutamento se deu por conveniência, onde foi buscado o contato com 

a população em equipamentos sociais que acolhem os idosos, como o Centro de Convivência 

de Idosos (CCI), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Casa Nossa Gente 

(CNG), do bairro Alto de São Manoel em Mossoró-RN. 

A pesquisa e intervenção aconteceu na Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte, com as mulheres idosas cadastradas nos equipamentos sociais buscadas e incluídas no 

programa de extensão “Pró-Vida: saúde e qualidade de vida”, desenvolvido pelo Núcleo de 

Atividade Física, Esporte e Lazer – NAFEL, da Faculdade de Educação Física/UERN, que 

beneficia cerca de 70 idosos com atividades físicas variadas. 

Utilizando a estimativa de número de idosos participantes do Programa Pró-Vida: 

saúde e qualidade de vida, foi dado sequência aos cálculos que determinaram o número 

amostral desta pesquisa sob a seguinte equação (Sampaio, 2007): 

 

n = (2 . s/Δ)2, onde n é o número amostral, s é o desvio padrão médio e Δ é o intervalo 

de confiança da média. O cálculo foi baseado no valor da média de pontuação das silhuetas 

percebida inicial das idosas, sendo essa a principal variável deste estudo, onde:  

 

média da silhueta percebida: 8,4 pontos 

desvio padrão da média: 3,6 pontos 

variação da média: 30 % equivalente a 2,52 pontos 

Logo: n = [(2,0 · 3,6)/ 2,52]2 = 8,16 indivíduos para cada grupo amostral. 

A amostra foi constituída de 55 idosas com idade entre 60 e 85 anos, que 

apresentaram interesse e condições físicas para realizar atividades físicas rigorosas, 
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comprovado por laudo médico previamente solicitado e que estivessem sem realizar 

atividades físicas sistemáticas há, pelo menos, três meses (Figura 1). 

Foram excluídas da pesquisa as idosas que faltaram 50% ou mais da intervenção ou 

que precisaram se ausentar da intervenção em razão de problemas de saúde inesperados.  

Ao final da seleção, as idosas foram randomizadas utilizando software Research 

Randomizer (versão 4.0) em dois grupos e para cada participante foi gerado um número de 

identificação, que consistiu em um algarismo numérico + os dois últimos algarismos do ano 

de nascimento (ex.: 1+1939= 139). Os nomes foram colocados em ordem alfabética e gerado 

um número para cada participante. A sequência ímpar foi alocada para o grupo experimental e 

os pares, para o grupo controle conforme o Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma da participação dos sujeitos do estudo. 

Fonte: A autora (2019) 

 

 

 

Número de idosas recrutadas (n=55) 

Não atenderam os critérios de 

inclusão (n= 1) 

Randomização (n=54) 

Grupo experimental (n=32) Grupo controle (n=22) 

Desistência (n=19) 

Amostra GE (n=13) 

Desistência (n=9) 

 

Desistência (n=9) 

Desistência (n=9) 

 

Amostra GC (n=13) 

Desistência (n=9) 
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2.3 DESIGN EXPERIMENTAL 

 

Quadro 1. Design experimental dos grupos  

Grupos 
Pré 

Avaliação  
 

Pós 

Avaliação  

Grupo 

Experimental (GE) 

n=13 

x 
Submetido a intervenção de um programa de 

exercícios resistidos 
x 

Grupo Controle 

(GC) n=13 
x 

Não submetido a intervenção de um 

programa de exercícios resistidos 
x 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

2.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

2.4.1 Autoimagem 

 

Para avaliar a percepção da autoimagem corporal, foi utilizada a Escala de Silhuetas 

de Kakeshita (ANEXO I), que compõe um conjunto de silhuetas – para esta pesquisa, foi 

utilizada as femininas – onde cada uma delas possui um tamanho expresso pela relação peso-

altura e a medida sistemática representa o Índice de Massa Corporal - IMC (peso/altura2). 

Cada silhueta teve uma margem do valor do peso e do IMC atribuído por meio de estudos 

com profissionais da nutrologia, nutrição e especialistas em avaliação física (Quadro 2). 

Na prática, o conjunto de silhuetas enumeradas em sequência foi mostrado às 

participantes (em cartões plastificados 6,5x12,5 cm) e foram realizadas as seguintes 

perguntas: “Qual a figura que melhor representa seu corpo atual?” e na sequência “Qual a 

figura que melhor representa o corpo que você gostaria de ter?”. Para verificar a percepção 

corporal, foi calculada a diferença entre a silhueta atual (SA) e silhueta ideal (SI), apontadas 

pela participante e, ainda, comparado os valores do IMC das silhuetas indicadas como atual 

com o valor real do IMC da participante. 
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Quadro 2. IMC médio, intervalos de IMC e pesos correspondentes atribuídos a cada figura 

para adaptação da Escala de Silhuetas para adultos 

 IMC 

médio 
Intervalo de IMC (kg/m²) Peso médio correspondente (kg) 

Figura (kg/m
2
) Mínino Máximo Feminino Masculino 

1 12,5 11,25 13,74 34,03 36,98 

2 15 13,75 16,24 40,84 44,38 

3 17,5 16,25 18,74 47,64 51,77 

4 20 18,75 21,24 54,45 59,17 

5 22,5 21,25 23,74 61,26 66,56 

6 25 23,75 26,24 68,06 73,96 

7 27,5 26,25 28,74 74,87 81,36 

8 30 28,75 31,24 81,67 88,75 

9 32,5 31,25 33,74 88,48 96,15 

10 35 33,75 36,24 95,29 103,54 

11 37,5 36,25 38,74 102,09 110,94 

12 40 38,75 41,24 108,90 118,34 

13 42,5 41,25 43,74 115,71 125,73 

14 45 43,75 46,24 122,51 133,13 

15 47,5 46,25 48,75 129,32 140,52 

Fonte: Kakeshita, ( 2008)  

 

 

2.4.2 Autoestima 

 

O Questionário de avaliação de autoestima e autoimagem de Steglich (ANEXO II) 

desenvolvido e validado por Luiz Alberto Steglich em 1978 em sua dissertação de Mestrado 

intitulada “Terceira idade, aposentadoria, autoimagem e autoestima” foi utilizado para avaliar 

a autoestima das idosas participantes deste estudo. Este questionário foi elaborado 

especificamente para a população idosa e é composto por 78 perguntas, divididas em 4 

aspectos fundamentais: orgânico, social, intelectual e emocional cada aspecto é composto de 

subaspectos: orgânico (genéticos, morfológicos e fisiológicos), social (socioeconômicos, 

condições da família e realização profissional), intelectual (escolaridade, educação e sucesso 

profissional) e emocional (felicidade pessoal, bem-estar social e integridade moral). Cada 

questão apresenta 5 alternativas de resposta organizadas em escala tipo Likert (sim, quase 

sempre, várias vezes, algumas vezes e não). Em 47 das 78 perguntas, os enunciados são 

referidos como respostas positivas representadas por números crescentes (sim = 1, quase 

sempre = 2, várias vezes = 3, algumas vezes = 4 e não = 5). As outras 31 perguntas sugerem 

respostas negativas, apresentando a ordem inversa na representação numérica das respostas 
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(sim = 5, quase sempre = 4, várias vezes = 3, algumas vezes = 2 e não = 1). Somando as 

respostas às perguntas, chega-se a um escore, onde uma alta autoestima varia entre 41 e 205, e 

uma boa percepção da autoimagem estaria num escore de 37 a 185 pontos. Quanto mais alta a 

pontuação, maiores os níveis de autoestima e autoimagem do sujeito. Em nosso estudo 

investigamos apenas a autoestima através deste instrumento. (Steglich, 1978) 

 

2.4.3 Indicadores antropométricos 

 

2.4.3.1 Peso e estatura 

 

Os dados de peso e estatura foram aferidos a fim de calcular os valores de IMC de 

cada participante. As técnicas utilizadas estão de acordo com as indicações da Organização 

Mundial da Saúde (1995). Para garantir a fidedignidade da aferição, esta tarefa foi incumbida 

à dois avaliadores. 

Para obter os valores do peso corporal, utilizou-se de uma balança da marca MIC ®, 

com capacidade para 500 kg. As idosas foram guiadas a subir no centro da balança e a se 

manterem imóveis, olhando para frente até a balança indicar o valor exato do seu peso, elas 

usavam roupas leves, sem sapatos e estavam em jejum de 3 horas.  

A estatura foi mensurada com um estadiômetro portátil Personal Caprice Sanny®, 

com precisão de 1 mm e base de medição de 115 cm a 210 cm. As participantes foram 

posicionadas no centro e abaixo do equipamento com os pés juntos e braços estendidos ao 

lado do corpo, a cabeça livre e direcionando a visão à frente. 

 

QUADRO 3. Classificação do estado nutricional de idosos 

IMC (kg/m²) Classificação 

< 22 kg/m² Baixo peso 

22 – 27 kg/m² Eutrofia 

> 27 kg/m² Excesso de peso 

Fonte: Lipschitz, 1994 

 

O cálculo do IMC foi obtido pela equação IMC = peso/altura2, onde os valores de 

peso foram inseridos com a medida em quilos (kg) e a altura em metros (m). Os valores foram 
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classificados por pontos de corte classificados pela recomendação de Lipschitz (Lipschitz, 

1994) (Quadro 3) 

 

2.4.3.2 Composição corporal 

 

A avaliação da composição corporal foi executada pela técnica da Absortometria 

Radiológica de Dupla Energia - Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA), utilizando o 

equipamento Lunar Prodigy Advance da General Electric Company©, com emissão de 

radiação efetiva de 1 a 5 μGy (Micro Grays) por exame, equivalente a radiação natural de = 5 

a 8 μGy. 

As idosas foram encaminhadas ao Laboratório de Movimento Humano - LABMOV, 

do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O 

exame composição corporal executado pelo DEXA é simples e adequado para idosos pois não 

há delimitação por enclausuramento e o tempo de imobilidade é curto e em posição 

confortável (Laskey, 1996). 

Vestindo roupas leves e sem acessórios em metal ou qualquer outro material, as 

sujeitas foram posicionadas na máquina, deitadas na plataforma em decúbito dorsal no espaço 

delimitado da varredura. Os braços ficaram estendidos ao longo do corpo com as mãos em 

posição neutra de pronossupinação e os pés imobilizados por uma faixa de velcro.  

Como recomendado, as idosas realizaram o exame em jejum de alimentos e água, 

com a bexiga vazia e sem realizar atividades físicas vigorosas nas 24h que antecederam da 

execução do exame. 

 

2.4.4 Qualidade de vida 

 

Foi utilizada a Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida - SF-36 

(ANEXO III) como marcador para determinar o nível de qualidade de vida das idosas, 

contribuindo assim no entendimento da temática. O SF-36 é um instrumento genérico de 

avaliação da qualidade de vida, de fácil aplicação e compreensão, consiste em um 

questionário multidimensional formado por 36 itens, composto por 8 escalas, capacidade 

funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos 

emocionais e saúde mental. Apresenta um escore final de 0 (zero) á 100, onde o zero 

corresponde ao pior estado geral de saúde e o 100 corresponde ao melhor estado de saúde. A 

tradução para o português do SF-36 e sua adequação às condições socioeconômicas e 
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culturais da população brasileira, bem como a demonstração de sua reprodutibilidade e 

validade, demonstram que este instrumento é um parâmetro adicional útil na avaliação em 

diversos estudos (Ciconelli et al., 1999). 

 

2.5     PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS  

 

A equipe responsável pelo desenvolvimento da pesquisa participou de uma reunião 

onde foram esclarecidos sobre o protocolo, orientações sobre a população que iria ser 

acompanhada e alguns detalhes pertinentes da pesquisa para garantir o suporte fidedigno dos 

dados que seriam coletados posteriormente. 

Posteriormente, as idosas foram individualmente contactadas no CCI, CNG e CRAS 

onde foram orientadas sobre a pesquisa em uma sala reservada, com o intuito de preservar 

suas identidades e diminuir possíveis riscos. Neste momento, as sujeitas responderam o 

questionário de identificação e anamnese (APÊNDICE I) elaborado pela pesquisadora para 

fins de identificação e exclusão ou inclusão da amostra; foi solicitado também um atestado 

médico que comprovasse a aptidão de cada idosa para a prática de atividade física.  

Em um momento seguinte, as voluntárias passaram pelas primeiras avaliações, 

distribuídas em aplicação dos questionários, aplicação do teste de carga, exame de 

composição corporal e período de familiarização dos exercícios. Este momento foi 

denominado pré-intervenção (T1-T2), estas tarefas foram distribuídas ao longo de duas 

semanas antes do início da intervenção.  

Na semana seguinte do último dia de intervenção, foram reaplicadas as avaliações, 

momento chamado de pós-intervenção (T15 -T16) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenção 
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Figura 2. Procedimentos para coleta de dados 

Fonte: A autora (2019) 

 

 

2.6 INTERVENÇÃO 

 

Inicialmente, as participantes foram levadas à Academia Escola da Faculdade de 

Educação Física da UERN, onde foi desenvolvida a intervenção.  

A intervenção realizada consistiu em um programa de treinamento de exercícios 

resistidos que durou 12 semanas. Todas executaram duas sessões de familiarização com os 

exercícios propostos para o treinamento, com intervalos de 48 horas entre sessões. 

Antes de iniciar o treinamento resistido, foram estimados os valores de 1RM com o 

intuito de mensurar a carga inicial definida a 55% de 1RM (Chodzko-Zajko, et al., 2009. 

 As participantes executaram o teste de força submáxima de 10RM, onde os 

resultados foram utilizados na equação de Brzycki (1993): 

 

 

 

onde:  

• carg rep: refere-se a carga (kg) utilizada nas repetições; 

• rep: número de repetições  

 

A execução do teste foi realizada para cada um dos exercícios propostos, com o 

aquecimento de oito a 10 repetições com a aproximadamente 60% da carga proposta para o 

teste. Iniciando o teste propriamente dito, as participantes tiveram duas tentativas com o 

T1 e T2 

Avaliação Pré-

Intervenção: 

Questionários 

Comp. Corporal 

Teste de carga 

Período de 

familiarização 

com os 

exercícios 

Programa de 

exercícios 

resistidos 

 

T15 e T16 

Avaliação Pós-

Intervenção: 

Questionários 

Comp. Corporal  

1-RM = 100 * carg rep / (102,78 – 2,78 * rep) 

ou use este espaço para enfatizar um ponto-chave. Para 

colocar essa caixa de texto em qualquer lugar na página, 

basta arrastá-la.] 
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intervalo de cinco minutos entre as séries. Elas foram orientadas a executar o movimento até 

que apresentassem a incapacidade funcional de vencer a resistência. Caso na primeira 

tentativa fosse executado mais de 10 repetições, na segunda haveria um incremento de carga, 

a fim de proporcionar a exaustão em menos de 10 repetições, uma vez que esse número 

parece ser mais adequado para estimar os valores de 1RM em testes submáximos. Os valores 

de carga e repetições colocadas na equação referem-se à tentativa em que a participante 

conseguiu executar 10 ou menos repetições. (Csapo e Alegre, 2016; Nascimento et al., 2007)  

Na semana seguinte após os testes (T3) iniciou-se o treinamento resistido, duas vezes 

por semana (intervalado de 72 hrs entre as sessões), cada sessão com duas séries de 12 a 15 

repetições, com o intervalado de um minuto entre séries e exercícios, em um programa de oito 

exercícios sempre alternados por segmento: leg press 180º, puxada alta, agachamento livre, 

tríceps polia, cadeira flexora, supino reto, abdução de pernas e voador. As idosas foram 

agrupadas em duplas fixas escolhidas pela pesquisadora pelo critério de altura semelhante, 

para facilitar a dinâmica de rodízio de exercícios e os ajustes necessários em cada uma das 

máquinas: ao passo que uma parceira executava o exercício, a outra descansava. Para 

controlar a dinâmica das sessões e garantir a segurança das idosas, cada membro da equipe 

ficava responsável pelo manuseio de uma máquina e instruir a dupla nesta. A pesquisadora 

controlava os intervalos e dava a ordem para seguir ao próximo exercício no tempo 

determinado (Schoenfeld et al, 2016; Negócio, 2018). 

Na última sessão da semana, ao fim da segunda série de cada exercício, 

imediatamente, a equipe apresentava à idosa a Escala de Afetividade adaptada pela 

pesquisadora com o objetivo de mensurar o incremento da carga na sessão de exercícios da 

semana seguinte (Figura 3). 

 Originalmente, a escala é expressa em pontos e classificações que variam entre -5 

(muito ruim) e +5 muito bom. O afeto (prazer/desprazer) representado na escala apresenta 

alguns níveis. O número +1 representa uma sensação levemente prazerosa, dado que o +5 

expressa muito prazer; para representar o desprazer, o número -1 diz que a sensação é 

levemente desprazerosa, e -5 é muito desprazerosa. O limiar das sensações está representado 

pelo número 0, que indica sensação neutra. (Hardy e Rejeski, 1989) (Figura 4) 

A escala adaptada apresenta figuras (emojis) que representam as sensações afetivas 

(prazerosas/desprazerosas) ao exercício que acabou de ser executado. Quando questionado 

“qual a figura que lhe representa agora após esse exercício?”, a participante escolhia sua 

resposta e a pesquisadora e a equipe avaliavam: caso a resposta fosse positiva, nas duas 
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sessões da semana seguinte haveria um incremento de carga de, pelo menos, 2kg naquele 

exercício.  

A pesquisadora, antes de adaptar a escala, apresentou as figuras às idosas e 

questionou qual o nível de prazer ou desprazer cada uma estava expressando, as respostas 

foram seguramente semelhantes à proposta da adaptação, comprovando o entendimento da 

escala pelas participantes.  

A utilização da escala de afetividade adaptada nessa intervenção justifica-se em sua 

fácil aplicação e popularização das figuras na amostra do estudo. Por não ter conhecimento do 

objetivo real das respostas à escala, a percepção das participantes ao aumento de carga na 

sessão de treino seguinte era quase sempre nula, o que evitou de haver alguma resposta com 

intenções que poderiam prejudicar os resultados.  

 

 

      Figura 3.  Escala de Afetividade   Figura 4. Escala de Afetividade Adaptada  

Fonte: Hardy e Rejeski (1989)     Fonte: A autora (2019)  
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2.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Para verificar a normalidade dos dados, foi aplicado o teste Shapiro Wilk. Os dados 

foram apresentados por meio de medidas de tendência central e dispersão (média, desvio 

padrão, mediana, mínimo e máximo). Para comparação intragrupos usou-se os testes t para 

amostras emparelhadas para as variáveis paramétricas e teste U de Mann-Whitney. Mediante 

a isto para comparação intergrupos foi realizada pelo Test t nas variáveis paramétricas e o 

teste de Wilcoxon para as variáveis não paramétricas. O processamento dos dados se deu por 

meio do Programa SPSS 25.0, versão em português. Para todas as análises foi adotado um 

nível de significância de 95% com p ≤ 0,05. 

 Para análise da validade externa (significância clínica) e interna (índice de mudança 

confiável) da intervenção foi aplicado o Método JT para determinar se as mudanças 

verificadas através da aplicação dos questionários na comparação entre a pré e pós-

intervenção do grupo experimental podem ser ou não atribuídos à intervenção e se essa 

mudança é clinicamente relevante no cotidiano do sujeito. Os dados estão representados em 

gráficos onde o eixo x representa os escores pré-intervenção e o eixo y representa os escore 

pós-intervenção. O intervalo de mudança confiável é representado por linhas diagonais e o 

intervalo de significância clínica é representado por linhas horizontais. Neste estudo, 

utilizamos o Critério A, onde se dispõe apenas dos dados da população disfuncional, para 

estabelecer os pontos de corte e seus intervalos de confiança utilizando a seguinte fórmula:  

 

Médiadisfunc + 2DPdisfunc 

Em que: 

Médiadisfunc = média da população disfuncional. 

DPdisfunc = desvio-padrão disfuncional. 

 

 Considera-se uma mudança confiável quando o sujeito que se encontra na faixa 

disfuncional (dentro ou abaixo das linhas de ponto de corte diagonal) na pré-intervenção, se 

desloca para acima das linhas do ponto de corte. Para haver uma melhora clinicamente 

relevante, o sujeito antes disfuncional (abaixo das linhas horizontais) se desloca para acima 

das linhas do ponto de corte (Jacobson et al., 1984; Aguiar et al., 2009) 
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2.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte e aprovada sob o parecer de número 2.567.211.  

Todas as participantes foram previamente esclarecidas sobre a procedência da 

pesquisa e, em caso de concordância, orientadas a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme a as Normas de Realização de Pesquisas com Seres Humanos 

(Resolução no 466/12 do CNS).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo contou com a participação de 26 mulheres idosas, distribuídas em 

dois grupos (GE – grupo experimental; GC – grupo controle) e com idade de 61 a 85 anos e 

média de 69,5 ± 5,3 anos e 70,6 ± 8,1 anos para o GE e GC, respectivamente. O peso 

constatado foi de 63 ± 8,2 kg (GE) e 58,9 ± 6,6 kg (GC), e a altura aferida das participantes 

esteve na média 1,51 ± 0,04 m para o GE e 1,49 ± 4,3 m para o GC (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A média do IMC indica que as participantes se apresentaram acima do peso (GE 

27,4 ± 3,5 kg/m², GC 26,5 ± 3,7 kg/m²), sendo uma grande parcela classificada na faixa 

nutricional de eutrofia  (GE 53,8%; GC 53,8%) e de sobrepeso (GE 46,2%; GC 38,5%). 

Apenas uma participante esteve classificada com baixo peso (GC 7,7%). O excesso de peso 

está relacionado a doenças cardiovasculares – aumentando a probabilidade de 

desenvolvimento de hipertensão arterial, diabetes melitus e pode ser um fator limitante na 

capacidade física dos idosos. (Pina et al., 2018) 

Apesar do IMC ser o indicador antropométrico mais utilizado em estudos 

epidemiológicos, não existe uma conclusão positiva em favor da utilização desse parâmetro, 

com tamanha eficiência, na avaliação da composição corporal para a população idosa, 

principalmente por não distinguir massa gorda de massa magra, bem como sua distribuição. 

(Munaretti et al., 2011; Siqueira e Geraldes, 2015; Gadelha et al., 2016)  

Contudo, tratando-se dos resultados em menção à imagem corporal, os valores do 

Tabela 1. Caracterização da amostra 

 GE (n=13) GC (n=13) 

Idade (anos) 69,5 ± 5,3 70,6 ± 8,1 

Peso (kg) 63 ± 8,2 58,9 ± 6,6 

Estatura (m) 1,51 ± 0,04 1,49 ± 4,3 

IMC (kg/m²) 27,4 ± 3,5 26,5 ± 3,7 

 Classificação Nutricional (%)   

Baixo peso 

 Eutrofia 

Sobrepeso 

 

7 (53,8) 

6 (46,2) 

1 (7,7) 

7 (53,8) 

5 (38,5) 
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IMC foram usados como referência principal quando comparado com as silhuetas 

apresentadas às participantes, obtendo assim a realidade da percepção da imagem de si e 

ainda se essa percepção revela alguma distorção e insatisfação da IC.  

A análise de mudanças confiáveis atribuídas à intervenção para os valores de 

insatisfação estão de acordo com os resultados da estatística inferencial, de modo que oito 

idosas obtiveram uma mudança positiva confiável (S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 e S13), duas 

tiveram resultados contrários ao esperado com uma mudança negativa confiável (S1 e S11) e 

três se mantiveram com ausência de mudança (S2, S10, S12), onde não pode-se afirmar 

melhora ou piora do quadro de insatisfação corporal por estarem posicionadas entre a linha 

superior e inferior da bissetriz. Não houve resultado em mudanças clinicamente significantes 

para esta variável porém confirma-se na mudança positiva confiável que a realização de 

exercícios resistidos capacitou uma importante mudança na autopercepção corporal a amostra 

(Gráfico 1).  

Gráfico 1. Significância clínica e índice de mudança confiável para variável 

insatisfação corporal do GE. 

 

A Tabela 2 demonstra a comparação dos resultados referentes a imagem corporal 

(insatisfação corporal, distorção da imagem corporal e composição corporal) pré e pós 
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intervenção e intragrupos. Os valores de insatisfação corporal (diferença entre a silhueta real 

e a silhueta desejada) demonstraram diferenças estatisticamente significantes entre os 

momentos pré e pós intervenção no grupo experimental (p= 0,04) e controle (p=0,01). 

Tabela 2.  Comparação inter e intra grupos das variáveis referentes a imagem corporal 

 Grupo n Pré Pós 
p 

valor 

p 

valor 

pré 

p 

valor 

pós 

Insatisfação 
GE 13 3 (0 – 10) 1,8 ± 2 0,04* 

0,51 0,18 
GC 13 2 (0 – 6) 1 ± 2,5 0,01* 

Distorção 
GE 13 6,5 ± 5,2 6,1 ± 3,8 0,38 

0,97 0,12 
GC 13 6 ± 5,4 4,7 ± 3 0,38 

MT (kg) 
GE 13 62,5 ± 8,0 63 ± 7,5 0.26 

0,41 0,56 
GC 13 59,6 ± 7,6 59,2 ± 7,6 0,61 

MLG (kg) 
GE 13 36,1 ± 3,4 36,8 ± 3,4  0,02* 

0,19 0,13 
GC 13 34,6 ± 4,3 34,5 (18 – 40) 0,38 

MG (kg) 
GE 13 26,3 ± 5,5 26 ± 5,1 0,18 

0,29 0,77 
GC 13 22,5 (17,4 – 44) 25,7 ± 6,3 0,61 

GBr (%) 
GE 13 45,5 ± 5 44,3 ± 4 0,23 

0,49 0,04* 
GC 13 42 ± 5,5 41,7 ± 7,7 0,91 

GPe (%) 
GE 13 41,7 ± 6,3 39,8 ± 6,2 0,00* 

0,64 0,73 
GC 13 37,7 ± 5,4 38,9 ± 6,6 0,39 

GTr (%) GE 13 45 ± 4,7 45,2 ± 4,3 0,72 0,39 0,04* 
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A percepção da IC pode estar associada ao estado nutricional. Mulheres idosas que 

apresentam um IMC classificado como sobrepeso, também relatam uma maior insatisfação 

com a sua IC quando comparado a homens da mesma faixa etária e estado nutricional 

semelhante. Entretanto, mesmo àquelas que apresentaram quadros de eutrofia, se 

encontraram insatisfeitas, assim como no estudo de Ferreira et al., (2014).  

Esse resultado pode estar associado a não aceitação do envelhecimento, que acarreta 

um declínio irreversível da funcionalidade corporal, além de estar em contraposição à 

exigência do padrão do corpo belo (Fonseca et al., 2012; Menezes et al., 2014) 

Contudo, as idosas são passíveis ao risco de adquirir hábitos compensatórios não 

saudáveis ao corpo, o que pode ser preocupante tendo em vista a fragilidade desta população. 

O exercício, por sua vez, é relatado como um fator de prevenção para comorbidades 

relacionadas ao sobrepeso/obesidade, demonstrando melhora na imagem corporal e adoção 

de hábitos saudáveis. A atividade física para mulheres idosas auxilia na compreensão do 

corpo em seus aspectos psicológicos, fisiológicos e socias, favorecendo a integridade de uma 

imagem corporal positiva. (Raso et al., 2016; Campbell et al., 2009; Bassett-Gunter et al., 

2017; Carraça et al., 2013; Blakely et al., 2004; Abdurahman et al., 2018; Matsuo et al., 

2007) 

A distorção da imagem corporal é representada pela diferença do IMC real e o IMC 

definido para cada uma das silhuetas de Kakeshita (2008) que as participantes escolheram 

como a silhueta que lhes representa. Atento a isso, constatou-se uma distorção de IC que 

implicou numa diferença de mais de 6 kg/m² do IMC real para o IMC perceptível nos dois 

grupos, porém, sem mudança estatisticamente significante, confirmando que apesar de 

estarem menos insatisfeitas no período pós-intervenção, o exercício não foi capaz de 

provocar mudanças na distorção da imagem corporal das idosas.  

O Gráfico 2 confirma que as poucas mudanças positivas confiáveis (S3, S7 e S9), 

GC 13 43,9 ± 5,9 42,5 ± 6,8 0,53 

GRA (%)  
GE 13 46,8 ± 4,3 47,5 ± 4,8 0,29 

0,49 0,07 
GC 13 46,3 ± 6,7 44,3 ± 7,9 0,43 

GRG (%) 
GE 13 45,8 ± 5,8 44,1 ± 5,4 0,00* 

0,62 0,37 
GC 13 43,4 ± 6,3 43 ± 6,8 0,82 

MT: massa total; MLG: massa livre de gordura; MG: massa de gordura; GBr: gordura dos braços; GPe: 

gordura das pernas; GTr: gordura do tronco; GRA: gordura região androide; GRG: gordura região ginóide. 

*valores estatisticamente significantes 
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mudanças negativas confiáveis presentes (S4, S5 e S8), além da ausência de mudança (S1, 

S2, S6, S10, S11, S12 e S13) e avaliação clínica sem relevância corroboram com os 

resultados da estatística aplicada. 

 

 

Gráfico 2. Significância clínica e índice de mudança confiável para variável 

distorção da imagem corporal do GE. 

 

As idosas que apresentaram sobrepeso indicaram maior distorção quando comparada 

às eutróficas, nos dois grupos. Ao superestimar o tamanho dos seus corpos, essas mulheres 

podem indicar a consciência de não estarem em um estado nutricional adequado. A distorção 

da percepção corporal superestimada também acarreta no descuido com o peso excedido, 

aumentando o risco de piora no estado de saúde geral. (Kakeshita e Almeida, 2008; Barbosa, 

2017)   

Panão (2019), em sua revisão sistemática, enfatizou que indivíduos que não têm 

interesse interno nos benefícios da prática regular de atividade física e são impostos a prática 

de exercícios sistemáticos relatam uma percepção de autoimagem corporal mais negativa, e 

por conseguinte, uma distorção da IC mais grave quando comparado a indivíduos que 

realizam exercícios por diversão e agrado pessoal. Essa insatisfação está associada a pressão 

extrínseca de alcançar os objetivos exigidos. Neste estudo, as participantes não foram 
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incentivadas a realizar os exercícios com objetivo de mudar sua aparência, por outro lado, 

cada uma delas expressaram o desejo de continuar a prática em virtude da melhora de saúde 

autorrelatada, indicando que a imagem corporal não apresentava relevância quando 

comparado aos benefícios detectados após a prática dos exercícios.  

Os parâmetros utilizados na análise da composição corporal foram massa total (kg), 

massa livre de gordura (kg) (massa muscular, massa óssea e peso residual), massa de gordura 

(kg) e valores relativos de gordura do braço, gordura das pernas, gordura do tronco, gordura 

da região androide e gordura da região ginóide. No GE houve diferenças significativas nos 

valores pré e pós da gordura da perna (p = 0,00) e gordura da região ginóide (p = 0,00), além 

da massa livre de gordura (p=0,02) indicando a diminuição de gordura e aumento de massa 

livre de gordura em razão realização do exercício resistido. Na comparação entre grupos, o 

momento pós intervenção expressou diferenças significantes entre os grupos nos parâmetros 

de gordura da região do braço (p=0,04) e gordura na região do tronco (p=0,04).  

Estudos semelhantes de Geirsdottir et al. (2012) e Binder et al. (2005) realizados 

com idosas verificaram aumentos significativos na massa muscular, enquanto Pina et al. 

(2018) e Hunter et al.  (2002) sugeriram em seus resultados que programas de treinamento 

resistido para esta população diminuem a massa gorda na região do tronco. 

Entretanto, assim como verificou Oliveira et al. (2019) e Elsangedy (2012), nossos 

resultados não demonstraram diferença significativa na diminuição de massa de gordura total 

e, apesar de não haver diferenças significativas entre o momento pré e pós no aumento deste 

parâmetro, consideramos que seja este um resultado positivo da intervenção do estudo, em 

virtude das alterações fisiológicas provocadas pelo envelhecimento, em destaque à mulher 

idosa, que resulta no declínio da massa óssea e massa muscular e o aumento do percentual de 

gordura corporal (Negócio, 2018). 

Durante o processo de envelhecimento, confere-se alterações importantes na 

composição corporal. A diminuição progressiva da massa óssea e, principalmente, da massa 

muscular é um fator prejudicial para a capacidade física, aumentando o risco de quedas e 

fraturas na população idosa. Em intensidade leve ou moderada, o exercício resistido é capaz 

provocar pequenos aumentos no tamanho do músculo esquelético, e apesar de o potencial 

hipertrófico destes músculos sejam diminuídos com o avançar da idade, a prática de 

exercícios resistidos pode retardar esses declínios fisiológicos em idosos (Siqueira e 

Geraldes, 2015; Csapo e Alegre, 2016; WHO, 2002). 

O acúmulo de gordura corporal é influenciado pelos hormônios sexuais nos dois 

sexos. Nas mulheres, os estrógenos levam a um maior acúmulo de gordura nos quadris e nos 
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homens a testosterona resulta no acúmulo de gordura no abdômen. Entretanto, o 

envelhecimento provoca uma redistribuição dessa gordura da parte inferior do corpo para o 

abdômen, reduzindo a diferença sexual pelo acúmulo de gordura regional. O aumento e 

acúmulo de gordura na região abdominal e quadris nas mulheres, persistem até os 75 anos de 

idade. (Waters et al., 2010; Forte et al., 2017) 

Estudos apontam que o excesso de adiposidade corporal, principalmente na região 

do abdômen, influencia negativamente na funcionalidade do idoso, altera a capacidade de 

estabilização postural e dificulta a realização das atividades de vida diária. A distribuição da 

gordura corporal está relacionada à mobilidade, demonstrando ser um importante indicador 

deste aspecto. (Angleman et al., 2006; Siqueira e Geraldes, 2015; Gadelha et al., 2016) 

Existe uma associação negativa entre a gordura androide e a cognição em mulheres 

idosas, por outro lado, o acúmulo de gordura ginóide apresenta um vínculo positivo entre 

maior adiposidade e a principal função executiva da atualização da memória de trabalho 

(Deslypere et al., 1985; McEwen et al., 1997; Dore et al., 2008; Yoon et al., 2012; Forte et 

al., 2017). 

Os dados referentes a autoestima investigados pelo questionário de Autoestima e 

Autoimagem de idosos de Steglich estão dispostos na Tabela 3. O autor propõe que uma alta 

autoestima varia entre 41 e 205 pontos, quanto mais alto o escore, maior a autoestima. Para 

isso, seguimos o ponto de corte estabelecido por Mazo et al. (2006) que propõe que: 41 á 163 

sugere baixa autoestima e 164 á 205 sugere uma alta autoestima. 

 

Tabela 3.  Análise do nível de autoestima através do questionário de autoestima e autoimagem 

de idosos de Steglich 

Grupo 

Baixa 

autoestima 

(%) 

Alta 

autoestima 

(%) 
n Pré Pós p valor 

p 

valor 

pré 

p 

valor 

pós 
 Pré Pós Pré Pós 

GE 100 92,3 0 7,3 13 138,6 ± 17,8 144,2 ± 17,6 0,48 
0,32 0,39 

GC 77 84,6 23 15,4 13 145 ± 24 142,7 ± 20,5 0,29 

 

 

Segundo o ponto de corte adotado para este estudo, verifica-se que a baixa 

autoestima esteve presente em grande parte da amostra deste estudo, em especial no 

momento pré-intervenção (GE: 100%; GC: 77%).  Entretanto, não houve resultados 
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significativamente relevantes na comparação intragrupos e intergrupos.  

A aceitação da pessoa por si mesmo define a autoestima e a classifica como uma 

medida de saúde mental de extrema importância. A perda da autoestima pelo idoso advém de 

fatores que vão além da sua capacidade de gerência como mudanças na aparência e 

sentimento de incapacidade, os expondo a casos mais graves, como ansiedade de depressão. 

(Spadoni-Pacheco e Carvalho, 2018) 

 A autoestima pode influenciar diretamente nos níveis de qualidade de vida, ficando 

evidente a importância do cuidado do idoso na promoção de bem-estar individual e 

desenvolvimento humano. Portanto, ações que promovem o aumento da autoestima de idosos 

são cruciais para afastá-los de quadros de estado mental que comprometam sua saúde. 

(Viscardi e Correia, 2017) 

A prática de exercícios resistidos regulares promove maior estabilidade emocional e 

sensação de bem-estar. Apesar de não ser a realidade expressada na nossa estatística 

inferenial, existem estudos que demonstram que mulheres idosas que realizam atividades 

físicas sistemáticas relatam uma maior autoestima e percepção de saúde quando comparas 

àquelas que não têm na sua rotina essa prática (Silva et al., 2014; Antunes et al., 2011; 

Fonseca, et al., 2014). 

O Gráfico 3 revela as poucas mudanças positivas confiáveis (S3 e S8) atribuídas à 

intervenção, as mudanças negativas (S10, S11, e S13), as sujeitas que não obtiveram 

mudança (S1, S2, S4, S5, S6, S7, S9 e S13), além da ausência de mudanças clínicamente 

significantes. Esses resultados sugerem que o exercício não foi capaz de promover mudanças 

intrínsecas e extrínsicas na vida da maior parte da amostra. 
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Gráfico 3.  Significância clínica e índice de mudança confiável para 

autoestima do GE. 

 

O instrumento utilizado para concluir esse achado aborda as mais diversas facetas da 

realidade da pessoa idosa, comprovando que a realidade dos grupos avaliados deste estudo 

são preocupantes em termos de saúde mental. Esse instrumento, por sua vez, mesmo sendo 

validado exclusivamente para a população idosa brasileira, mostrou-se cansativo e de 

aplicação complexa, podendo ter sido este um fator de viés nos nossos resultados. 

Na análise da qualidade vida, os oito domínios avaliados pelo questionário SF-36 

são apresentados na Tabela 4. Os domínios de capacidade funcional (p=0,01), limitação por 

aspectos físicos (p=0,03), dor (p=0,02), saúde geral (p=0,02) e mudança de saúde (p=0,02) 

demonstraram resultados significantes no período pós-intervenção quando comparado os 

grupos. Na comparação pré-intervenção, o domínio saúde geral se mostrou significante 

(p=0,01), assim como o domínio mudança de saúde no GE para comparação intragrupo 

(p=0,01). 

 

 

Tabela 4. Escores dos domínios de qualidade de vida avaliados pelo SF-36 

 Grupo n Pré Pós p p valor p valor 
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valor pré pós 

Capacidade 

funcional 

GE 13 75 (0 – 100) 90 (35 – 100) 0,91 
0,45 0,01* 

GC 13 60 (5 – 95) 60 (5 – 95) 0,68 

Lim. aspec. 

físicos 

GE 13 66,7 (0 – 100) 100 (25 – 100) 0,09 
0,81 0,03* 

GC 13 75 (0 – 100) 50 (25 – 100) 0,95 

Aspec. 

emocionais 

GE 13 66,7 (0 – 100) 100 (0 – 100) 0,66 
0,25 0,45 

GC 13 100 (0 – 100) 66,7 (0 – 100) 0,66 

Vitalidade 
GE 13 70 (10 - 100) 80 (25 – 100) 0,21 

0,95 0,12 
GC 13 75 (25 – 90) 75 (25 – 90) 0,72 

Saúde 

mental 

GE 13 80 (36 – 100) 88 (48 – 100) 0,18 
0,58 0,19 

GC 13 80 (56 – 100) 76 (48 – 100) 0,21 

Aspectos 

sociais 

GE 13 87,5 (50 – 100) 100 (37,5 – 100) 0,89 
0,89 0,65 

GC 13 100 (37,5 – 100) 100 (37,5 – 100) 0,59 

Dor 
GE 13 70 (12,5 – 100) 80 (22,5 – 100) 0,22 

0,75 0,02* 
GC 13 70 (10 – 100) 67,5 (22,5 – 100) 0,63 

Saúde geral 
GE 13 70 (15 – 90) 88 (45 – 75) 0,78 

0,01* 0,02* 
GC 13 55 (15 – 70) 55 (15 – 70) 0,85 

Mudança de 

saúde 

GE 13 50 (0 – 100) 100 (50 – 100) 0,01* 
0,70 0,02* 

GC 13 50 (0 – 100) 50 (0 – 100) 0,58 

*valores estatisticamente significantes 

 

 

Martins et al. (2012) e Guedes et al. (2013) em suas investigações, obtiveram 

respostas significantes nos resultados da qualidade de vida de mulheres idosas após o 

programa de exercícios resistidos, enfatizando a ausência de dor e menor limitação física. 

Estudos demonstram que a prática de exercícios resistidos reduz os sintomas de 

depressão em mulheres idosas, além de melhoras dos índices nos aspectos de capacidade 

funcional e estado de saúde geral. (Brunoni et al., 2015; Rugbeer, 2017; Gonçalves, et al., 

2015). 

Utilizando a média dos escores individuais de cada participante, obteve-se melhora 

positiva confiável para sete participantes do GE (S1, S2, S3, S4, S5, S9 e S12), melhora 

negativa confiável para uma idosa (S8) e cinco delas (S6, S7, S10, S11 e S13) não pode-se 

conferir mudança em detrimento do programa de exercícios resistidos. Embora não tenha 

havido valores para significância clínica nesta e nas variáveis antes citadas, é relevante 

destacar que o programa de exercícios mesmo que realizado apenas duas vezes por semana, 
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conferiu alterações clínicas satisfatórias na comodidade interna de cada participante. 

 

 

Gráfico 4. Significância clínica e índice de mudança confiável para média de 

escores de qualidade de vida do GE. 

 

A estruturação da qualidade de vida é condicionada por diferentes fatores. Uma 

revisão narrativa feita por Aranda (2018) relacionou a atividade física com diferentes 

componentes da qualidade vida em idosos e constatou que a independência funcional, 

vitalidade, bem-estar, autoestima e outras facetas estão vinculados a prática de atividade 

física, concluindo que em qualquer conceito de qualidade de vida na velhice, embora seja 

abrangente e disperso, envolve vida plena e felicidade aos idosos. 

As abordagens da qualidade de vida sugerem que existe uma dependência entre seus 

fatores. Os aspectos emocionais, sociais e mentais são influenciados pela autoestima, 

satisfação pessoal e corporal, engajamento social e situação socioeconômica. Sujeitos que 

apresentam boa QV nessas facetas mantém um estilo de vida saudável que repercute no 

autocuidado. Em função disso, os aspectos ambientais e médicos, representados pela melhora 

da saúde, se expressam no desejo de manter sua autonomia funcional procurando realizar 

atividades físicas para se sentirem menos dependente de outrem na realização de atividades 

básicas do dia a dia.(Bevilacqua et al., 2012; Pereira et al., 2012; Dias et al., 2013) 
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Balbé (2016) associou que a baixa qualidade de vida em mulheres idosas que 

praticam exercícios físicos de intensidade vigorosa está associado à percepção ruim de saúde, 

presença de uma ou mais doenças e condições de saúde que dificultam a prática de exercícios 

físicos. Essa afirmação ancora nossos achados que não expressaram bons resultados em 

domínios com ausência de significância estatística.  

Quando comparada ao sexo masculino, as mulheres morrem mais tarde, porém 

passam por um período mais extenso de desgaste biológico. Isso se deve aos fatores 

fisiológicos do período reprodutivo e o seu pós, além das responsabilidades sociais que 

exercem como chefe de família, cuidadora principal e fonte de renda única dos seus 

dependentes. Ao assumir todas essas tarefas, em consonância com a falta de autocuidado, as 

preocupações da vida diária e as consequências deletérias do envelhecimento e sua 

fragilidade, a QV é comprometida e tende a decair em suas facetas gerais. (Faller et al., 2010; 

Kanwar et al., 2013) 

Neste cenário, viver bem os anos adicionais é o mais importante. As particularidades 

dos idosos exigem mais atenção da sociedade em geral pois todo envelhecimento é 

acompanhado de alguma perda funcional, em destaque à mulher idosa. Os cuidados voltados 

à essa população devem ser integrados de maneira mais sensível quando comparado à 

atenção dos mais jovens. Uma linha de cuidados a saúde mental, prevenção de doenças e 

promoção da saúde são essenciais para a adequação da qualidade de vida geral da mulher 

idosa. (Leite et al., 2012; Veras e Oliveira, 2018) 
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4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Os resultados abordados anteriormente demonstram que as mulheres idosas 

selecionadas para amostra deste estudo diminuíram significativamente sua insatisfação 

corporal. Em contrapartida, a distorção de imagem corporal não apresentou bons resultados 

em ambos os grupos. 

Os números de composição corporal foram considerados benéficos em razão 

diminuição de gordura em valores relativos e aumento da massa livre de gordura. 

O nível de autoestima geral foi avaliado como baixo nos dois grupos, nos momentos 

pré e pós intervenção, inter e intra grupo. 

A investigação dos aspectos que definem como uma boa qualidade vida das idosas da 

amostra expressaram escores significativos em algumas facetas, e mesmo que em apenas em 

sua minoria, a mudança geral de saúde confirmou que os resultados foram positivos no 

momento pós-intervenção, resultado esse apoiado pelo índice de mudança confiável. 

Assim, conclui-se que o treinamento resistido aqui realizado, gerou alterações nos 

níveis de insatisfação, composição corporal, e qualidade de vida em mulheres idosas 

sedentárias.  

Sugere-se para futuros estudos, uma análise aprofundada das causas e efeitos da 

distorção da imagem corporal nesta população, bem como um questionário de autoestima de 

fácil aplicação. 

Sobre o programa de treinamento, aconselha-se a aplicação de experimentos 

diversos (alteração no volume e intensidade de treinamento, prática de outras modalidades de 

exercícios, além de um tempo maior de intervenção) para avaliação dos efeitos nas variáveis 

aqui estudadas. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1 – FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Formulário de Identificação  

Data: ____/___/____ 

Identificação______________________________________ Código:_____________ 

Data de Nasc.: ___/___/___ 

Endereço: _____________________________________________Nº________ 

Bairro: _______________________________  

Telefone: ___________________  Idade:__________ 

 Raça: (   ) Branco (   )Negro (   )Pardo (   )Amarelo (   )Indígena 

 Estado Civil: (   )Solteiro (   )Casado (   )Viúvo (   ) Divorciado (   ) Outros 

Profissão: _________________________________________ 

Escolaridade: (   )Analfabeto (   )Ensino Fundamental Incompleto (   ) Ensino Fundamental 

Completo (   )Ensino Médio Incompleto (   )Ensino Médio Completo  (   )Ensino Superior 

Incompleto (   )Ensino Superior Completo 

 (   )Outros: ________________________ 

Renda média mensal: (   )Menos que 1Salário Mensal 

                                    (   )Entre 1 e 5 Salários Mensais  

                                    (   )Entre 6 e 10 Salários Mensais 

                                    (   )Mais que 10 Salários Mensais  

Consome bebida alcoólica: (   )Sim (   )Não 

Frequência de consumo: (   )Diário   (   )Semanal:____   (   )Mensal: ____ 

                                         (   )Menos de 1x/mês  

Possui alguma doença? (   )Sim (   )Não 

Qual doença: _______________________________________________________ 

Doenças relacionadas ao aparelho digestório: (   )Sim (   )Não 

 (   )  Doença celíaca 

 (   ) Doença de Chron 

   

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Campus Central, avenida Antônio Campos s/n, Costa e Silva – Mossoró – RN 

Curso de Mestrado em Saúde e Sociedade – PPGSS 
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 (   ) Síndrome do Colo Irritável 

 (   ) Outras: ____________________________ 

Possui alguma alergia alimentar? : (   )Sim (   )Não 

Possui antecedentes familiares com doenças não-transmissíveis: (  )Sim (  )Não 

 (   )Hipertensão Arterial (   )Diabetes (   ) Obesidade (   )Câncer 

 (   ) Doenças Cardiovasculares (   )Dislipidemias (   ) Outros: ______________ 

Quem?_________________________________________________________ 

Usa algum medicamento? (   )Sim (   )Não 

 Quais?: ________________________________________________________ 

frequência: _______________________________ 

Usa algum suplemento? (   )Sim (   )Não 

 Quais?: ________________________________________________________ 

frequência:______________________________ 

Sente dificuldade em realizar algum movimento por dor nas articulações? Onde ? 

 

Já fez alguma cirurgia nas articulações? Em qual? 

_____________________________________ 

Já fraturou algum osso ? Qual ? 

__________________________________ 

Sente dor nas costas com muita frequência? (    )Sim (   )Não 

Já recebeu algum tipo de Orientação Nutricional? (    )Sim (   )Não 

 Qual frequência? (   )Esporádica (   )Mensal (   )Trim. (    ) Sem. (    ) Outras 

Toma café da manhã? (   ) Sim (   )Não 

frequência: _______________________________ 

 Onde o realiza? (   ) Casa (   )Trabalho 

Costuma se alimentar nos intervalos das principais refeições? (   )Sim (   )Não 

frequência: _______________________________ 

 Quando se alimenta nos intervalos, os alimentos são preparados/trazidos de casa? 

(   )Sim (   )Não 

 Almoça diariamente? (   ) Sim (   )Não 

 Onde costuma almoçar na maioria das vezes? 

 (   )Casa (   )Restaurante Comercial (   ) Restaurante Universitário  



66 

 

 

(   ) Lanchonete (   ) Marmita  (   ) Outros: ________________________ 

Você mesmo prepara suas refeições? (   ) Sim(   )Não (   ) Secretario/a do lar            (   ) 

Outros: ___________________ 

Costuma acrescentar mais sal à comida (além do sal já presente)? 

(   )Nunca/Raramente  (   )Algumas vezes (   ) Sempre 

Come gordura visível das carnes? 

(   )Nunca/Raramente (   )Algumas vezes (   ) Sempre 

 Que tipo de gordura utiliza em sua casa? (   ) Vegetal (   ) Animal 

 Frequência: ____________________________________ 

 Que tipo de óleo costuma usar em saladas? 

(   )Não usa (   )Óleo girassol/canola (   )Azeite de oliva (   )Óleo de soja/milho 

(   )Não sabe/não cozinha 

Costuma consumir alimentos light como iogurte, requeijão, maionese? 

(   )Sempre (   )Algumas vezes (   )Raramente/não come (   )Não sabe 

 Hábito intestinal: (   )1x ao dia (   ) Mais de 1x/dia (   ) 3x/semana (   ) Menos de 3x/semana 

Pratica atividade física regularmente? (   ) Sim (   ) Não  

Frequência: ______________________ Atividade: ______________________  

Antropometria 1 

Peso atual (kg): __________ Peso usual (kg): _________ Altura (m): ________ IMC 

(kg/m²): _____________  Classificação:_______________ 

Antropometria 2 

Peso atual (kg): __________ Peso usual (kg): _________ Altura (m): ________ IMC 

(kg/m²): _____________  Classificação:_______________ 
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ANEXO I – ESCALA DE SILHUETAS DE KAKESHITA 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO AUTOESTIMA E AUTOIMAGEM – Steglich (1978) 

 

 

Código:___________ Avaliador:______________________________________________ 

 

 

 sim quase 

sempre 

várias 

vezes 

algumas 

vezes 

não 

1 - Canso-me facilmente? 1 2 3 4 5 

2 - Tenho problemas de saúde? 1 2 3 4 5 

3 - Gostaria de ter saúde diferente? 1 2 3 4 5 

4 - Tenho boa aparência física? 5 4 3 2 1 

5 - Gostaria de ter aparência física diferente? 1 2 3 4 5 

6 - Percebo que estou ficando velho? 1 2 3 4 5 

7 - Gostaria de ter menos idade? 1 2 3 4 5 

8 - Gostaria de ser mais vigoroso? 1 2 3 4 5 

9 - Considero satisfatória a minha situação financeira? 5 4 3 2 1 

10 - Preocupo-me com minha situação financeira? 1 2 3 4 5 

11- Devo deixar de lado muitos planos pôr falta de 

dinheiro? 

1 2 3 4 5 

12 - Aceito minha situação financeira como é? 5 4 3 2 1 

13 - Considero-me profissionalmente realizado? 5 4 3 2 1 

14 - Eu poderia ter tido maior êxito profissional? 1 2 3 4 5 

15 - Sinto-me profissionalmente, inferior aos meus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

16 - Se pudesse estudaria ainda? 5 4 3 2 1 

17 - Gosto de aprender? 5 4 3 2 1 

18 - Tenho facilidade de criar idéias? 5 4 3 2 1 

19 - Sei encontrar soluções para os problemas que 

aparecem? 

5 4 3 2 1 

20 - Tenho curiosidade em conhecer coisas novas? 5 4 3 2 1 

21 - Considero-me inteligente? 5 4 3 2 1 

22 - Tenho boa memória? 5 4 3 2 1 

23 - Gostaria de ser mais inteligente? 1 2 3 4 5 

24 - Gostaria de ter memória melhor? 1 2 3 4 5 

25 - Tenho planos para o futuro? 5 4 3 2 1 

26 - Considero-me uma pessoa feliz? 5 4 3 2 1 

27 - Considero-me uma pessoa realizada na vida? 5 4 3 2 1 

28 - Sinto conflitos interiores? 1 2 3 4 5 

29 - Fico tenso e perturbado quando encontro 

problemas? 

1 2 3 4 5 

30 - O meu passado deveria ter sido diferente? 1 2 3 4 5 

31 - Preocupo-me muito comigo? 1 2 3 4 5 

32- Consegui realizar o que pretendia na vida? 5 4 3 2 1 

33- Sinto-me ansiosa? 1 2 3 4 5 

34- Sinto-me deprimido? 1 2 3 4 5 

35- Aceito a vida como ela é? 5 4 3 2 1 

36 - Interesso-me pelos outros? 5 4 3 2 1 

37 - Tenho boas relações com meu cônjuge? 5 4 3 2 1 

38 - Relaciono-me bem com meus parentes? 5 4 3 2 1 

39 - Sinto-me abandonado pelos meus filhos? 1 2 3 4 5 

40 - Sinto-me abandonado pelos meus parentes? 1 2 3 4 5 
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41- Sinto-me abandonado pelas outras pessoas? 5 4 3 2 1 

42 - Sinto-me abandonado pelos meus amigos? 1 2 3 4 5 

43 - Sinto solidão?  1 2 3 4 5 

44 - Sinto pena de mim mesma?  1 2 3 4 5 

45 - Considero-me uma pessoa desconfiada? 1 2 3 4 5 

46 - Parece-me que os outros têm vida melhor que a 

minha? 

1 2 3 4 5 

47 - Sinto-me inferior aos meus conhecidos? 1 2 3 4 5 

48 - Sinto que os outros me evitam? 1 2 3 4 5 

49 - Penso que os outros não têm consideração 

comigo? 

1 2 3 4 5 

50 - Sinto que gosto de conversar e não encontro com 

quem? 

1 2 3 4 5 

51 - Sou dependente dos outros para minhas 

necessidades econômicas? 

1 2 3 4 5 

52 - Sinto segurança em minhas atitudes? 5 4 3 2 1 

53 - Tenho dúvidas sobre que atitudes tomar? 1 2 3 4 5 

54 - Tenho receio de ferir outras pessoas quando 

expresso minhas opiniões? 

1 2 3 4 5 

55 - Considero-me uma pessoa tolerante? 5 4 3 2 1 

56 - Gosto das novidades que aparecem? 5 4 3 2 1 

57 - Aceito opiniões diferentes da minha? 5 4 3 2 1 

58 - Sinto-me magoado quando os outros me criticam? 1 2 3 4 5 

59 - A minha vida ainda tem significado para mim? 5 4 3 2 1 

60 - Sou uma pessoa revoltada? 1 2 3 4 5 

61 - Acuso os outros dos erros que cometo? 1 2 3 4 5 

62 - Tenho certeza sobre o que está certo ou errado? 5 4 3 2 1 

63 - Tenho senso de humor? 1 2 3 4 5 

64 - Sou uma pessoa triste? 1 2 3 4 5 

65 - Gosto de novas experiências? 5 4 3 2 1 

66 - Sou uma pessoa medrosa? 1 2 3 4 5 

67 - As opiniões dos outros têm influenciado sobre 

mim? 

1 2 3 4 5 

68 - Considero-me uma pessoa sujeita às convenções 

sociais? 

1 2 3 4 5 

69 - Sou uma pessoa submissa? 1 2 3 4 5 

70 - Sou egoísta? 1 2 3 4 5 

71 - Acredito-me capaz de fazer muitas coisas ainda 

na vida? 

5 4 3 2 1 

72 - Sou uma pessoa tranquila? 5 4 3 2 1 

73 - Tenho explosões de raiva? 1 2 3 4 5 

74 - Sou uma pessoa nervosa? 1 2 3 4 5 

75 - Considero-me uma pessoa satisfeita? 5 4 3 2 1 

76 - Tenho medo da morte? 1 2 3 4 5 

77 - Sinto, nos últimos anos, um aumento da 

religiosidade? 

1 2 3 4 5 

78 - Se pudesse começar de novo, gostaria de ter uma 

vida diferente? 

1 2 3 4 5 
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA – SF-36 

 

Código:___________ Avaliador:______________________________________________ 

  

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 

comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 

quando?  

  

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. 

ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se 

sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 
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a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 

como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo 

o trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 

aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você 

tem se sentindo cheio de 

vigor, de vontade, de 

força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 

tem se sentido tão 

deprimido que nada 

pode animá-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você 

tem se sentido calmo ou 

tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 

tem se sentido com 

muita energia? 

1 2 3 4 5 6 
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f) Quanto tempo você 

tem se sentido 

desanimado ou abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 

tem se sentido 

esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 

tem se sentido cansado?  
1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

 

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo obedecer 

um pouco mais 

facilmente que as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 

 


