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RESUMO 

 

O crescimento da população de idosos, em números absolutos e relativos, é um 

fenômeno mundial e está ocorrendo a um nível sem precedentes. É consenso entre as 

pesquisas o impacto da atividade física na qualidade de vida, no bem estar psicológico, na 

prevenção de doenças e manutenção da saúde geral. O Esporte Orientação é uma atividade 

em meio natural que pode ser iniciada em qualquer etapa da vida e praticada por todos, 

sem discriminar sexo, idade, classe social e escolaridade. Além disso, o esporte orientação 

envolve aspectos físicos, mentais, sociais e psicológicos. Pesquisas sobre o Esporte 

Orientação são escassas mundialmente, limitando-se apenas a relatos de projetos 

relacionados às vertentes competitiva, pedagógica, ambiental e turística. Para preencher 

esta lacuna, o objetivo desta dissertação foi verificar se a prática do Esporte Orientação 

melhora a qualidade de vida e o desempenho cognitivo na maturidade. Foi um estudo 

longitudinal com coletas no ponto inicial da exposição (pré-teste) e em um momento 

posterior (pós-teste). Os indivíduos foram divididos em grupo experimental, submetido à 

intervenção duas vezes por semana, por 90 minutos, durante três meses consecutivos e 

grupo controle, instruído a não praticar qualquer tipo de atividade física sistematizada 

durante o experimento. A amostra foi selecionada da população alvo a partir das listas de 

famílias cadastradas nas nove equipes de Unidades de Saúde da Família (USF) da cidade 

de São João del-Rei/MG. Critérios de inclusão e de exclusão foram definidos pelo Exame 

de Estratificação de Risco, excluindo idosos com risco alto e moderado. A qualidade de 

vida foi medida pelo Whoqol-100 e o desempenho cognitivo pelo Wais-III. Foi construído 

um questionário sociodemografico para caracterizar a amostra. Foram 16 participantes, 

com idade entre 60 e 77 anos, a maioria viúvos, aposentados e com baixa escolaridade e 

renda. A aprendizagem e a prática do esporte orientação melhoraram a qualidade de vida e 

o desempenho cognitivo dos idosos participantes em comparação aos que não fizeram 

nenhum tipo de atividade física. 

 

Palavras-chave: Atividade física, Esporte orientação, Qualidade de vida, Desempenho 

cognitivo. 
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ABSTRACT 

 

The growth of the elderly population, in absolute and relative terms, is a worldwide 

phenomenon and is occurring at an unprecedented level. The consensus among research is 

the impact of physical activity on quality of life, psychological well-being, disease 

prevention and maintenance of general health. Orienteering is an activity in the natural 

environment that can be initiated at any stage of life and practiced by everyone, without 

discrimination of sex, age, social class and education. Moreover, Orienteering involve 

physical, mental, social and psychological exercises. Researches on Orienteering are scarce 

worldwide, limited only to reports of projects related to the competitive aspects, 

educational, environmental and tourism. To fill this gap, the objective of this thesis was to 

investigate whether the practice of Orienteering improves the quality of life and cognitive 

performance in adulthood or not. It was a longitudinal study with collection at the starting 

point of exposure to the sport (pretest) and at a later moment (post-test). The subjects were 

divided into two experimental groups; one underwent intervention twice a week for 90 

minutes, for three consecutive months and the controlled group, that was instructed not to 

practice any kind of systematic physical activity during the experiment. The sample was 

selected from the target population from the lists of registered families in the nine teams of 

the Family Health Units (USF) from the city of São João del-Rei/MG. Criteria for 

inclusion and exclusion were defined by examination of Risk Stratification, excluding 

elderly people with high and moderate risk. Quality of life was measured by the 

WHOQOL-100 and cognitive performance by WAIS-III. A social demographic 

questionnaire was constructed to characterize the sample. There were 16 participants, aged 

between 60 and 77 years, most of them widows, pensioners and of low educational level 

and income. Learning and practicing the Orienteering improved the quality of life and 

cognitive performance of elderly participants compared to those who did no physical 

activity. 

 

Key words: Physical activity, Orienteering, Quality of life, Cognitive performance. 
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O EFEITO DO ESPORTE ORIENTAÇÃO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA E O 

DESEMPENHO COGNITIVO NA MATURIDADE. 

 

…nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente  

até onde os outros foram…  

Alexandre Graham Bell 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há cerca de uma década o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE já 

apontava o crescimento da população de idosos, em números absolutos e relativos, como 

um fenômeno mundial, ocorrendo a um nível sem precedentes (IBGE, 2002). A 

expectativa de vida no Brasil cresceu 3,3 anos de 1998 a 2008, chegando à média de 73 

anos, sendo mais favorável para as mulheres, que aumentaram a expectativa de vida de 

73,6 para 76,8, enquanto a dos homens foi de 65,9 para 69,3 anos (IBGE, 2008). Em 1950 

havia dois milhões de indivíduos idosos, de 2007 a 2008 houve crescimento de 1,2% na 

população acima de 40 anos e concomitantemente a este aumento houve uma inversão na 

pirâmide populacional com redução de 0,8% e 0,4% nas proporções das faixas etárias de 0 

a 14 anos e de 15 a 39 anos, respectivamente. De acordo com o Censo 2010, em 1991, os 

idosos representavam 4,8% da população, em 2000, 5,8%, e agora chegam a 7,4%. Do 

total de 190.755.799 da população brasileira, 14.081.480 têm 65 anos ou mais. No 

levantamento, o IBGE divide os idosos em quatro faixas etárias: de 65 anos a 69, de 70 a 

74, de 75 a 79 e acima de 80. Desses grupos, o que possui a maior população é a da 

primeira faixa, com 4.840.810 pessoas com idade entre 65 e 69 (IBGE, 2011).  

Estima-se que em 2025 a população de indivíduos com mais de 60 anos aumente 

para 15% da população global estimada (IBGE, 2008). Embora esta proporção seja muito 

aquém da observada nos países mais desenvolvidos, este aumento irá representar, em 

termos absolutos, um incremento de 100% do total de idosos nos países em 

desenvolvimento em apenas 35 anos, colocando o Brasil na sexta posição mundial em 

números absolutos de idosos (Organização das Nações Unidas - ONU, 2005; Organização 

Mundial da Saúde - OMS, 2006).  

Entre os idosos, o custo da internação per capita tende a aumentar à medida que a 

idade avança, passando de R$ 93 por idoso na faixa etária de 60 a 69 anos, para R$ 179 
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entre aqueles de 80 anos ou mais. Os homens idosos apresentaram, em 2006, um custo per 

capita de R$ 100, menor do que o das mulheres que foi de R$ 135 (IBGE, 2008). De 

acordo com dados da OMS (2006), 70% das doenças crônicas relacionadas ao 

sedentarismo, estão ligadas ao estilo de vida do indivíduo. Mudanças de hábitos poderiam 

prevenir e minimizar os efeitos deletérios do envelhecimento, promovendo reduções de 

50% dos custos excessivos para os serviços públicos de saúde (Nelson et al., 2007). Em 

2036, dos idosos com idade superior a 85 anos, 52% apresentarão problemas cognitivos se 

não forem tomadas providências de prevenção (Ely, Melzer & Opit Brayne, 1997). 

Segundo Freitas (2006) a dependência e limitações funcionais têm sido as maiores 

adversidades da saúde associadas ao envelhecimento, sendo de fundamental importância a 

adoção de medidas preventivas, tais como atividades físicas, para prolongar o tempo de 

vida ativa e independência do idoso. O sedentarismo, combinado a outros fatores de risco, 

contribui para o surgimento de um conjunto de doenças crônico-degenerativas (Centers for 

Disease Control and Prevention - CDCP, 2000; Eyler, Browson, Bacak & Housemann, 

2003; Varo, Martínez-González, Irala-Estévez, Kearney, Gibney & Martínez, 2003). 

Um dos maiores meios para a promoção da saúde física e mental é a prática de 

atividades físicas orientadas e supervisionadas. Trata-se de  uma opção de ação primária no 

cuidado com a saúde, corroborando para a melhora das condições funcionais e otimizando 

os aspectos que determinam a qualidade de vida e saúde mental da população que está 

envelhecendo (American College of Sports Medicine – ACSM, 1998; Hogue & de Friese, 

2000). A OMS, a partir do início dos anos de 1990, constatou que as medidas de qualidade 

de vida revestem-se de particular importância na avaliação de saúde, tanto dentro de uma 

perspectiva individual como social (Orley, 1994). 

Sabe-se hoje que a idade madura não implica necessariamente em doença e 

afastamento social. Os idosos têm potencial para mudanças e apresentam muitas reservas 

inexploradas, na medida em que se tornam mais atuantes e integrados na sociedade, 

reafirmando assim a importância de se manter ativo (Freire, 2000). A procura crescente por 

atividades físicas associadas à natureza vem proporcionando uma nova perspectiva no 

âmbito do lazer, no sentido do preenchimento das inquietações humanas, em busca da 

melhoria da qualidade de vida.  O Esporte orientação é o Desporto da Natureza, pois é 

praticado em ambientes naturais, tais como, florestas, parques e reservas. É um "Desporto 

para Todos", pois pode ser praticado por qualquer pessoa, independente de idade, sexo e 

condicionamento físico. Envolve não só a capacidade física como também intelectual tudo 
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isso em pleno contato com a natureza. Além de ser uma excelente válvula para eliminar o 

stress nas tarefas da escola, do trabalho, de casa, orientar-se nos dias de hoje é tão 

necessário como ler, escrever e contar (ASSOJAP, 2012). É através deste exercício de 

raciocínio em meio natural que as pessoas levam para suas vidas maior organização dos 

espaços, situando-se e deslocando-se com mais consciência e segurança em espaços 

desconhecidos. Estas características tornam possível a introdução do Esporte Orientação 

em novos e diversos programas sociais (Arsénio & Baltazar, 1994; Dornelles, 2003).  

Nos últimos anos, houve um aumento no interesse por estudos que relacionam a 

atividade física com a melhora da qualidade de vida e da função cognitiva no 

envelhecimento (Paffenbarger & Lee, 1996; Rogers, 1990). Entretanto, o Brasil ainda 

dispõe de poucos dados sobre a prevalência da atividade física e sua relação com a 

qualidade de vida entre pessoas idosas (Mazo, 2003). Segundo Tomporowski (2003), há 

necessidade de mais estudos empíricos que apoiem a relação entre prática de atividades 

físicas e o melhor funcionamento cognitivo. Além disso, os estudos que tentam investigar 

os efeitos e mecanismos pelos quais a atividade física promove melhorias psicológicas e 

fisiológicas ainda são bastante reduzidos (Araújo, Mello & Leite, 2007; Antunes et al., 

2006). Pesquisas sobre o Esporte Orientação são ainda mais escassas, inclusive 

mundialmente, limitando-se apenas a relatos de projetos relacionados às vertentes 

competitiva, pedagógica, ambiental e turística (Confederação Brasileira de Orientação – 

CBO, 2005). 

Foi realizada uma busca nas bases indexadas do Scielo, Lilacs, Medline, Bireme e 

Psycinfo com os descritores atividade física, qualidade de vida, desempenho cognitivo e 

esporte orientação. Foram encontradas vinte e três pesquisas que avaliaram a relação entre 

a prática de atividade física em diferentes modalidades e a qualidade de vida e quinze 

pesquisas que avaliaram a relação da prática de atividade física em diferentes modalidades 

e o desempenho cognitivo no processo de envelhecimento. Os resultados demonstraram 

efeitos positivos estatisticamente significativos em todas as pesquisas. Entretanto, 

nenhuma pesquisa estudou os efeitos do Esporte Orientação na qualidade de vida e/ou 

desempenho cognitivo.  

Esta ausência de estudos é uma das principais justificativas para estudar o efeito do 

esporte orientação na qualidade de vida e no desempenho cognitivo de pessoas na 

maturidade, tendo em vista a experiência da autora desta dissertação como atleta e técnica 

do esporte em questão. O presente estudo teve origem no Projeto de Extensão da UFSJ 
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“Orientação o esporte da melhor idade” no qual foi realizada a pesquisa “Estudo da 

contribuição do esporte orientação na saúde mental de idosos”, ambos sob a coordenação 

da orientadora e participação efetiva da autora da presente dissertação (Cintra et al., 2010). 

Naquela ocasião, observou-se tanto a possibilidade de aprendizagem do esporte pela 

população idosa, quanto o impacto positivo do mesmo na qualidade de vida, bem estar 

psicológico, percepção mais otimista da vida e aumento da resiliência. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

A seguir, será apresentada uma breve revisão da literatura que abordará aspectos do 

envelhecimento relacionados à melhora, manutenção e prevenção da saúde física e mental. 

Os construtos utilizados foram atividade física, Esporte Orientação, qualidade de vida e 

desempenho cognitivo.  

 

Atividade Física no envelhecimento 

 

A preocupação com um envelhecimento bem sucedido aumentou 

significativamente a sobrevida dos seres humanos nas últimas décadas (Stevens, 2001). 

Com estas evidências, a OMS comemora o triunfo do envelhecimento, mas o considera um 

dos seus maiores desafios (OMS, 2006). Durante muito tempo o envelhecimento foi visto 

como um período “involutivo”, representado por perdas biológicas irreversíveis, sendo 

sinônimo de doenças e incapacidades funcionais (Neri, 2002; Py, 2004). Nas últimas 

décadas, com aumento de profissionais especializados na área, bem como atividades e 

grupos voltados para este período da vida, a percepção do envelhecimento como um 

período que pode ser saudável tem prevalecido. Marques e Pereira (1999) destacam a 

atividade física como possuidora de componentes psicológicos que atuam como catalisador 

de bem estar, estimulando a autoestima pela superação de pequenos desafios que a vida 

proporciona. 

De acordo com o ACMS (1998) a prática da atividade física regular é considerada 

uma ferramenta indispensável nos aspectos psicológicos do envelhecimento relacionados à 

melhora e manutenção da função cognitiva, principalmente em relação à depressão, 

ansiedade e estresse que são consideradas questões de saúde pública. O envolvimento de 

atividade física regular proporciona benefícios, tais como, melhor conceito pessoal de 

autocontrole e eficácia, sustentando o achado dos mais altos valores da qualidade de vida 

em indivíduos praticantes de alguma atividade física (ACSM, 2003; 1998). 

Segundo Franchi (2005) os programas de incentivo à prática de atividades físicas 

para esta população ainda são escassos, pouco explorados em ambientes de promoção da 

saúde, necessitando assim, maior atenção dos gestores, nos atendimentos e programas em 

educação e saúde e na própria sociedade. Embora as evidências sejam claras, elas 

raramente têm se traduzido em planos de ação nacionais, direcionados a criar 
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oportunidades de atividades físicas para pessoas no processo de envelhecimento, como 

uma medida de saúde pública. No entanto, as pequenas iniciativas existentes têm trazido 

avanços nessa área. 

 

Esporte Orientação no envelhecimento 

 

Atualmente, denota-se uma crescente busca pelas melhores condições do 

envelhecimento, principalmente ações que se manifestam por alterações no estilo de vida 

resultando em uma redução dos riscos à saúde (Cype, 2010). A busca e a necessidade de 

mudanças de atitudes e de valores vêm oportunizando experiências significativas e 

prazerosas, com novas percepções e sensações atreladas ao meio natural que interferem 

diretamente na qualidade de vida (Tahara & Schwartz, 2004). 

Segundo Teruya (2000) o interesse científico sobre a relação do lazer e a 

participação humana nos espaços representados pela natureza vem aumentando 

significativamente. Os esportes praticados em ambientes abertos são frutos de uma cultura 

pós-moderna que vão de encontro à busca de um estilo de vida saudável atrelada ao meio 

natural, interferindo diretamente na qualidade de saúde mental e física, proporcionando 

bem estar e ainda uma autonomia para solucionar problemas (Costa, 2000). Portanto, esta 

crescente demanda exige uma nova postura profissional capaz de corresponder ao interesse 

dos envolvidos, dando vigor à potencialidade das atividades físicas, oriundas dos diversos 

aspectos positivos das vivências em meio natural (Teruya, 2000; Tahara & Schwartz 

2004). Neste ponto, o Esporte Orientação encontra lugar de destaque, pois de acordo com o 

presidente da CBO, Dornelles (2003) “... é considerado um esporte da natureza”. 

O Esporte Orientação é um esporte individual no qual os competidores navegam de 

forma independente através do terreno desconhecido, com o auxílio de uma bússola e um 

mapa, preparado para esta finalidade (Pasini & Dantas, 2003; CBO, 2012). Os 

competidores devem visitar uma série de pontos de controle marcados no terreno no menor 

tempo possível e o percurso é definido somente após a localização dos pontos de controle 

que não é revelado aos competidores antes de suas partidas (CBO, 2012). 

Os praticantes deste desporto são divididos em categorias, segundo o sexo, idade e 

nível técnico, sem discriminar classe social e/ou escolaridade, proporcionando assim uma 

igualdade entre os participantes. O referido esporte é uma atividade física bastante 

favorável para o desenvolvimento físico e mental do indivíduo, em todas as idades e 
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categorias, podendo ser praticado por toda família de todas as regiões do mundo (CBO, 

2005). O Esporte Orientação começou na Suécia por volta de 1918. Conta-se que um 

corredor de fundo, matemático, considerando que o tempo gasto em praticar a atividade era 

um tempo perdido para a mente, resolveu começar a solucionar problemas de matemática 

enquanto corria. Este corredor pode ter sido a gênese das corridas de orientação. O sueco, 

Major Killander foi considerado o “pai da orientação” como atividade esportiva. 

Observando a queda dos concorrentes a corridas através do campo decidiu usar a natureza 

para motivar a participação nessas competições criando uma espécie de caça ao tesouro. 

Em 1922, realizou-se o primeiro campeonato distrital na Suécia e em 1937, o primeiro 

campeonato nacional desse mesmo País. Os governantes suecos percebendo as vantagens 

deste desporto oficializaram a introdução da modalidade nos currículos escolares em 1942. 

Em 1961, foi fundada a Federação Internacional de Orientação durante um encontro em 

Copenhague. 

Nos países do Leste europeu, em particular na Rússia, o Esporte Orientação é 

introduzido no início dos anos letivos, geralmente em torno dos cinco anos de idade 

(Fernandes Filho, 1997). Essa iniciativa foi seguida pelos demais países nórdicos e Grã-

Bretanha, França, Alemanha, Áustria, Itália, Portugal e Espanha. No Brasil, este esporte foi 

introduzido na década de setenta, por intermédio das Forças Armadas e, finalmente, no dia 

11 de janeiro de 1999, na cidade de Guarapuava/PR, foi fundada a Confederação Brasileira 

de Orientação, que congrega as Federações Estaduais do País (CBO, 2005). Atualmente, 

são doze Federações Estaduais: Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Goiás. São filiados à Confederação Brasileira de Orientação mais de cem clubes 

de várias regiões do Brasil que juntos congregam mais de dez mil praticantes do esporte.  

O Clube de Orientação Serra do Lenheiro (Cosele) de São João del-Rei foi fundado 

em 1998 e promove projetos envolvendo o esporte nas escolas e sedia eventos nacionais e 

estaduais, possuindo em seu quadro de associados atletas que participam de competições 

estaduais, nacionais e até mesmo, internacionais. As competições nacionais costumam 

reunir cerca de quinhentos atletas de todas as categorias e idades. Entretanto, as 

competições internacionais congregam mais de cinco mil praticantes de orientação.  

Tendo sua origem nos países escandinavos, ainda hoje, é onde a modalidade tem 

maior implantação, mobilizando um grande número de praticantes, o que coloca a 

Orientação entre os cinco desportos mais praticados na Escandinávia. Um exemplo disto é 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1918
http://pt.wikipedia.org/wiki/1922
http://pt.wikipedia.org/wiki/1942
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Federa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Orienta%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copenhaga
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que a maior prova do mundo realizada anualmente, "5 dias da Suécia", com um número 

record de 25.000 participantes (CBO, 2000). Outro evento não menos importante é o 

Campeonato Mundial Máster de Orientação (World Masters Orienteering Championships 

– WMOC) que acontece a cada dois anos com a estimativa acima de 4200 participantes. A 

faixa etária permitida para este evento é de 35 a 95 anos. Em setembro de 2012 o WMOC 

será realizado nas montanhas de Harz, cidade de Bad Harzburg, na Alemanha, onde 

receberá participantes de todo o mundo, particularmente nos países em que o esporte é 

praticado desde a infância, sendo tão comum como o futebol é para nós.  

Desde 1998, tem havido um esforço conjunto de clubes e dos atletas para que a 

aprendizagem do Esporte Orientação seja incluída como disciplina nos currículos escolares 

do ensino fundamental e das Universidades. Isto já ocorre nas Universidades Federais do 

Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro e em algumas escolas situadas nas cidades de Santa 

Maria, Curitiba, Cascavel, Cachoeira do Sul, Ijuí, Campo Grande e Rio de Janeiro (Soares, 

2009).  

Em São João del-Rei, em parceria com o Cosele a orientadora desta dissertação 

desenvolveu o Projeto de Extensão “Inclusão Social e Promoção da Vida Através do 

desporto de Orientação” que surgiu a partir de disciplina eletiva com o mesmo nome no 

curso de Psicologia da UFSJ. Neste projeto havia uma avaliação da psicomotricidade das 

crianças do quarto ano das escolas municipais da cidade de Prados, próxima a São João 

del-Rei. Depois de avaliadas, as crianças foram preparadas para a aprendizagem do esporte 

orientação e após a prática do esporte foram novamente avaliadas para verificar o efeito 

posterior na psicomotricidade. Os resultados indicaram o impacto do esporte na vertente 

acadêmica, facilitando a prontidão para a aprendizagem, bem como a interação entre os 

vários conteúdos escolares. A autora da presente dissertação participou efetivamente de 

todas as etapas do Projeto acima.  

Do ponto de vista estratégico, o Esporte Orientação é um desporto singular, pois 

envolve tanto o esforço físico quanto o mental intensos. Além disso, os competidores 

extraem informações do mapa comparando-as com as do terreno, tentando tomar decisões 

tão rápidas quanto possível (Murakoshi, 1988). Também é importante destacar que, nestas 

atividades, não existe um rigor separando a competição da não competição. Ambas podem 

existir em uma mesma prática, com diferentes nuances. Os atletas jovens envolvem-se de 

maneira mais efetiva na vertente competitiva do desporto e empenham-se em conquistar as 

melhores colocações no ranking brasileiro para obter vantagens comuns a atletas de 
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qualquer outra modalidade esportiva, tais como, receber bolsa atleta e ser convidado para 

representar o Brasil em competições internacionais. As crianças e os idosos praticam mais 

pelas vertentes recreativa, ambiental e turística não havendo preocupação com rendimento. 

Justamente as eleitas para esta dissertação estão mais atreladas à experimentação lúdica do 

que a competitiva, conciliando o lazer em um espaço físico que proporciona um 

permanente contato com a natureza, cruzando prados, ribeiros e florestas. 

 

Qualidade de Vida no envelhecimento 

 

Apesar de não haver uma única definição para a qualidade de vida, o grupo World 

Health Organization Quality of Life – WHOQOL (1995, p. 41 ) a definiu como “a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de 

valores em que vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. Questões como saúde, qualidade de vida, bem-estar e longevidade vêm 

sendo frequentemente ligadas à prática de atividade física, ressaltando sua importância no 

processo de envelhecimento. Evidências epidemiológicas demonstraram que a prática de 

atividade física regular e a adoção de um estilo de vida ativo são aspectos importantes que 

influenciam na prevenção de diversas doenças e na qualidade de vida (Matsudo, S. M., 

Araújo, Matsudo, V. K. R., & Andrade, 2001). 

Segundo Rowe (1997) para se envelhecer com sucesso é necessário evitar as 

doenças e incapacidades, mantendo-se em bom funcionamento físico e cognitivo, 

engajando-se de forma sustentada em atividades sociais e produtivas. Neste sentido, 

programas ou estratégias de promoção à saúde, que visem à qualidade de vida dos idosos 

devem oferecer um espaço em que almeje corresponder às expectativas desta população 

redefinindo o seu lugar e atuação na sociedade, reformulando assim, padrões tradicionais 

do envelhecimento (Dias, 2004). 

De acordo com Neri (2001) as dificuldades de um idoso em realizar atividades da 

vida diária, devido a problemas físicos, resultam no afastamento das relações sociais, 

trazendo prejuízos à sua saúde emocional e insatisfação com a vida, sendo assim, é 

importante avaliar aspectos subjetivos que incluam o engajamento social e a atitude 

positiva perante a vida. Estes são fatores essenciais para a manutenção da autonomia e 

restabelecimento do bem-estar físico, psicológico e social (Neri, 2001). 
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A seguir será apresentada a revisão sistemática da literatura nas bases indexadas 

apontadas anteriormente que encontrou 23 pesquisas que relacionam a prática de atividade 

física e a qualidade de vida no envelhecimento (Anexo I).  

Estudo de Mazo et al. (2008) analisou os níveis de atividade física e a sua relação 

com a qualidade de vida de mulheres idosas que participavam nos Grupos de Convivência 

para Idosos. A amostra foi composta por 198 mulheres idosas (73.6 anos; DP=5.9). O 

instrumento de recolha de dados, aplicados em forma de entrevista individual, foi o 

questionário de qualidade de vida WHOQOL-Bref onde se constatou que a atividade física 

tem um papel importante na melhoria da qualidade de vida das idosas.  

Em estudo com 84 indivíduos aparentemente saudáveis entre 50 e 80 anos de 

ambos os sexos, praticantes do exercício físico do tipo caminhada ao ar livre em área 

urbana, foi avaliada a qualidade de vida em diferentes domínios, bem como sua percepção 

subjetiva de esforço após a prática desta atividade. Para a coleta dos dados utilizou-se um 

questionário de saúde geral SF – 36 para a avaliação da qualidade de vida e após o 

exercício foi analisado também o grau de percepção subjetiva de esforço por meio da 

escala de Borg de 15 pontos. Dos indivíduos aparentemente saudáveis, todos se 

beneficiaram igualmente da caminhada no que diz respeito à Qualidade de Vida, 

independente do esforço subjetivo utilizado para esta atividade (Coelho & Costa, 2008). 

Quadros et al. (2008) compararam a qualidade de vida de dois grupos de mulheres 

fisicamente ativas, 49 mulheres na faixa etárias de 50 a 80 anos, 27 residentes nas cidades 

paranaenses de Palmeira e 22 em Ponta Grossa. Para mensurar a qualidade de vida 

utilizou-se o questionário WHOQOL-Bref. O grupo de mulheres residentes na cidade 

Palmeira apresentou melhores índices para o Domínio Ambiental quando comparado com 

as mulheres residentes em Ponta Grossa. Para os Domínios Físico, Psicológico e Relações 

Sociais não se observou diferença significativa entre os grupos. 

Estudo de Toscano e Oliveira (2009) comparou a qualidade de vida em 238 idosas 

com distintos níveis de atividade física, com media de idade de 69,2 (± 6,6) anos, 

escolhidas aleatoriamente em 23 grupos de convivência do município de Aracaju-SE. O 

nível de atividade física foi avaliado pelo IPAQ na sua versão longa e a qualidade de vida, 

por meio do SF-36. Foi identificada neste estudo diferença significativa entre o nível de 

atividade física e a qualidade de vida relacionada com a saúde. Mulheres idosas mais ativas 

apresentaram melhores resultados nos oito domínios da qualidade de vida investigados. 
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Outro estudo de qualidade de vida com 69 idosas, com média de idade igual a 68 

anos (DP=4.8) provenientes do Programa de Saúde de um Município de Belém, teve a 

finalidade de avaliar os efeitos de distintos programas de atividade. Foram avaliados quatro 

grupos, Dança (n=23), Musculação (n=13) e Meditação (n=13) e um grupo Controle 

(n=20) formado por idosas não praticantes de atividade física regular. Para obter a medida 

da qualidade de vida foi aplicado o questionário WHOQOL-OLD. A avaliação na 

qualidade de vida foi atestada pela existência de associação entre os programas de 

atividade física e os níveis de qualidade de vida (Castro, 2009). 

Estudo de Cassiano et al. (2005) com 18 idosos de 62 a 75 anos, sendo 13 mulheres 

e 5 homens aparentemente saudáveis com o objetivo de investigar o impacto de um 

programa interdisciplinar (Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional) de 

condicionamento físico e atividades terapêuticas na melhora da qualidade de vida em 

idosos. Para obter a medida da qualidade de vida foi aplicado o questionário Perfil de 

Saúde de Nottingham onde concluiu que houve uma melhoria significativa após a 

participação no programa de atividade física. 

Pesquisa de Gobbo e Carvalho D. (2002) teve por objetivo verificar como a Dança 

de Salão pode beneficiar a qualidade de vida de 50 idosos de ambos os sexos, sendo 33 

mulheres e 17 homens na faixa etária de 65 a 74 anos. Os dados foram coletados através do 

SF-36 destinado a avaliar a qualidade de vida e concluiu que a qualidade de vida destes 

idosos melhorou significativamente. 

Na pesquisa de Rocha, Tribess e Virtuoso (2007) o propósito foi analisar a relação 

do nível de atividade física com a qualidade de vida de 265 mulheres idosas pertencentes a 

grupos de baixa condição financeira na faixa etária de 60 a 96 anos. Na coleta das 

informações foi utilizada uma entrevista multidimensional aplicada de forma individual 

para avaliar a qualidade de vida (WHOQOL-Bref) e o nível de atividade física (IPAQ). Os 

resultados indicaram que a percepção mais negativa da qualidade de vida estava 

relacionada ao domínio meio ambiente. As idosas possuem um nível de atividade física 

considerada recomendável, sendo identificada uma relação entre a dimensão física e o 

índice geral de qualidade de vida. 

Em outro estudo que investigou a contribuição dos domínios da qualidade de vida, 

na qualidade de vida global em 211 idosos com idade igual ou superior a 60 anos que 

faziam atividades físicas regulares e residentes na zona rural do município de Teixeira. O 

instrumento utilizado foi o WHOQOL-Bref. As análises mostraram que entre os domínios, 



26 

 

o que mais explicou a qualidade de vida global foi o físico, seguido do ambiental, 

mostrando a importância da capacidade funcional na qualidade de vida em idosos (Pereira 

et al., 2006). 

Nakagava e Rabelo et al. (2007) avaliaram através do questionário SF-36, a 

influência da hidroginástica na qualidade de vida de 22 mulheres idosas, com idades entre 

60 e 70 anos, participantes de um programa de atividade física regular, hidroginástica, na 

cidade de Timóteo/MG, com frequência de duas vezes por semana e cinquenta minutos por 

sessão. Os resultados mais significativos incluíam: Capacidade Funcional, Limitação por 

Aspectos Físicos, Dor, Estado Geral de Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais, Limitação por 

Aspectos Emocionais e Saúde Mental o que indicou que a prática de hidroginástica 

contribui para melhoria do perfil da qualidade de vida de mulheres idosas. 

O estudo feito por Cieslak et al. (2006) avaliou a qualidade de vida de 50 mulheres 

com idade entre 60 e 73 anos participantes de um programa Universitário de Ponta Grossa 

- PR. Para mensuração da qualidade de vida das mulheres utilizou-se o questionário 

WHOQOL-Bref. Os resultados obtidos foram satisfatórios para uma qualidade de vida 

geral, sendo que os piores valores obtidos foram para o domínio ambiental.  

Estudo de Silva e Resende (2005) teve como objetivo, conhecer e comparar a 

qualidade de vida de idosos institucionalizados com idade maior ou igual a 60 anos, 86 

residentes em instituições de longa permanência e 87 participantes de centros de 

convivência de Uberlândia. O instrumento de medida da qualidade de vida foi o 

WHOQOL-Bref. Os idosos institucionalizados quando comparados a participantes de 

centros de convivência apresentaram pior percepção de qualidade de vida em relação a 

aspectos físicos, psicológicos e do meio em que vivem. 

Marques, Costa e Pinto (2009) desenvolveram um estudo que teve como objetivo 

relatar a qualidade de vida, a saúde e o nível de atividade física dos idosos praticantes de 

atividade física do Projeto AFRID/UFU. Participaram da pesquisa 25 idosos, com 60 anos 

de idade ou mais, sendo 92% mulheres, 48% viúvos, 32% casados, 16% solteiros e 4% 

divorciados. A média de idade foi de 69,8 anos. Dos entrevistados, 92% apresentavam 

hipertensão. Verificou-se que os idosos com 70 anos ou mais tiveram uma percepção 

inferior de qualidade de vida, quando comparados aos de 70 anos ou menos. O escore 

médio dos sujeitos, por meio do questionário WHOQOL-Bref, foi de 94,68%, mostrando 

uma boa avaliação da qualidade de vida. De maneira geral, a atividade física é percebida 

como algo relaxante, ligada à valorização e inserção desses idosos numa rede social de 
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apoio e convivência, atuando como um facilitador para um envelhecimento saudável e 

feliz. 

Machado et al. (2008) estudaram 28 indivíduos idosos de idade igual ou superior a 

50 anos, sendo 26 mulheres e 2 homens aparentemente saudáveis. O objetivo do presente 

estudo foi de mensurar o padrão da qualidade de vida através de um questionário 

semiestruturado, padronizado e previamente testado em idosos que praticavam exercícios 

físicos de forma regular em um programa proposto pela Universidade, USP. Com base nos 

resultados obtidos, pode-se concluir que os idosos praticantes de exercício físico 

apresentaram resultados bastante significativos de qualidade de vida em todos os domínios. 

O estudo de Mota et al. (2007) comparando o nível de qualidade de vida entre 

participantes de programas formais de atividade física e não participantes para determinar 

os fatores que podem predizer essa participação chegou a conclusão de que quem participa 

das atividades tem melhor qualidade de vida. A amostra compreendeu 88 homens 

divididos em dois grupos: o grupo experimental que estava envolvido num programa de 

atividade física (46) compreendidos por sujeitos com mais de 65 anos de idade e o grupo 

de controle (42) que não estava envolvido em nenhum programa regular de atividade 

física. Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre ambos os grupos 

em relação a qualidade de vida. 

No estudo de Gordia et al. (2005) participaram 60 mulheres com idades acima de 

60 anos, sendo 30 praticantes de exercício físico do programa do SESC por mais de um 

ano, e 30 não praticantes de nenhum tipo de atividade física orientada e regular sendo 

moradoras de um asilo. O objetivo foi analisar e comparar a qualidade de vida das mesmas 

através do questionário WHOQOL-Bref. O grupo de idosas praticantes de exercício físico 

apresentou as melhores médias em todos os domínios e qualidade de vida geral em relação 

ao grupo de idosas não praticantes de exercício físico. 

Tribess e Virtuoso et al. (2008) examinaram a relação entre a Atividade Física e a 

Qualidade de Vida de 44 mulheres com idade igual ou superior a 60 anos, 21 residentes em 

instituições asilares e 23com mulheres participantes de um programa de atividade 

orientada. Foi aplicada uma entrevista com o instrumento de medida WHOQOL-Bref. Os 

resultados indicaram que idosas que vivem de modo independente tem significativamente 

maiores níveis de atividade física e qualidade de vida quando comparados com as que 

vivem em asilos.   
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Outro estudo objetivou avaliar a qualidade de vida de 35 idosas praticantes de 

atividade física orientada através de um programa Universitário (UNATI e UCB) 

direcionado à Terceira Idade, comparadas a 35 idosas que não praticam nenhuma atividade 

física. A qualidade de vida das voluntárias foi mensurada pelo questionário WHOQOL-

Bref. Os resultados encontrados mostraram que, em todos os aspectos, o grupo praticante 

de atividade física obteve maior pontuação em relação ao grupo controle (Carvalho M. C. 

M. & Carvalho G. A., 2008). 

Estudo de Custódio, et al. (2009) comparou dois grupos compostos por 60 

mulheres, divididos igualmente, com idade igual ou superior aos 60 anos, sendo um 

composto por praticantes de atividade física e outro não praticante, para verificar se existe 

diferenças na qualidade de vida entre ambos. Para tal estudo foi utilizado o questionário 

WHOQOL-Bref. Concluiu-se que a atividade física parece influenciar em grande parte a 

qualidade de vida destes idosos que participaram da atividade física. 

Estudo de Junior, Schuster e Polese (2009) objetivou comparar a qualidade de vida 

com a força muscular de 10 idosas praticantes e 10 não praticantes de hidroginástica. A 

avaliação da qualidade de vida foi feita através do WHOQOL-Bref e a força muscular de 

extensores de joelho por meio da dinamometria computadorizada, nas velocidades 60º/s e 

120º/s. Observou-se diferença estatisticamente significativa em todos os domínios de 

qualidade de vida entre os dois grupos. Em relação a força muscular as idosas praticantes 

de hidroginástica apresentaram força de extensores de joelho estatisticamente maior em 

60º/s. Conclui-se que a realização de hidroginástica regular por idosas influencia 

positivamente em sua qualidade de vida, além de manter um bom condicionamento físico 

de membros inferiores, devendo ser uma prática estimulada. 

O objetivo de outro estudo de Mazo et al. (2009) foi verificar a influência do nível 

de atividade física na qualidade de vida de 27 mulheres idosas com idades entre 65 a 84 

anos.O nível de atividade física dos sujeitos foi avaliado por meio do diário de atividade 

física – DAF, registrado por três dias, dois dias durante a semana e um no final de semana. 

A qualidade de vida foi avaliada por meio do Questionário WHOQOL-100 que foi 

aplicado em forma de entrevista. Observou-se diferença significativa entre os níveis de 

atividade física e a percepção de qualidade de vida das idosas nos domínios, físico e nível 

de independência. 
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O estudo de Conte e Lopes (2005) objetivou analisar indicadores da qualidade de 

vida no domínio físico e associá-los ao nível de atividade física habitual de 320 mulheres 

idosas com idade igual ou superior a 60 anos participantes dos grupos de convivência do 

município de Marechal Cândido Rondon - PR. Para a coleta de dados utilizou-se uma 

entrevista estruturada que avaliasse a qualidade de vida (WHOQOL-Bref) e o nível de 

atividade física (Ipaq-versão curta). O domínio físico apresentou-se associado 

positivamente ao nível de atividade física, onde as mulheres ativas responderam sentir 

menos dor e desconforto, mais energia para o dia-a-dia; maior satisfação com o sono, 

maior capacidade de locomoção; maior satisfação com o desempenho de atividades, maior 

satisfação com a capacidade de trabalho e menos necessidade de tratamento médico. 

Farenzena, Argimon, Moriguchi e Portuguez (2007) avaliaram a qualidade de vida 

em um grupo de 81 idosos com mais de 60 anos residentes em Veranópolis, RS, sendo 22 

mulheres e 59 homens, através do WHOQOL-Bref. Além disso, relacionou os escores 

obtidos por meio do instrumento com variáveis sociodemograficas e sintomas depressivos, 

através da Escala de Depressão Geriátrica. Os resultados apontaram que esse grupo de 

idosos apresenta boa qualidade de vida, sendo preditores dessa situação a realização de 

atividades de lazer, ser do sexo feminino, não utilizar medicação diária e estar livre de 

sintomas depressivos. 

Das pesquisas analisadas treze utilizaram como instrumento de medida da 

qualidade de vida o WHOQOL-Bref (Tribess, Virtuoso et al., 2008; Carvalho, Carvalho, 

2008; Gordia, P. A. et al., 2005; Mazo Z. G. et al., 2008; Quadros et al., 2008; Rocha, 

Tribess, Virtuoso, 2007; Pereira et al., 2006; Custódio, V. M. et al., 2009; Cieslak, F. et 

al., 2006; Silva, Resende, 2005; Marques, Costa, Pinto, 2009; Junior, Schuster, Polese, 

2009; Conte, Lopes, 2005e Farenzena, Argimon, Moriguchi, Portuguez, 2007), seis 

utilizaram o SF-36 (Mota, J. et al., 2007; Coelho, Costa, 2008; Toscano, Oliveira, 2009; 

Gobbo, Carvalho, 2002; Gobbo, Carvalho, 2002; Nakagava, Rabelo, et al., 2007), uma 

utilizou o WHOQOL-OLD (Castro, C. J. 2009), uma outra o WHOQOL-100 (Mazo, Z. G. 

et al., 2009), outra o Perfil de Saúde de Nottingham (Cassiano et al., 2005) e uma última 

pesquisa um Questionário semi estruturado (Machado, C. S. M. et al., 2008). 

Os métodos variaram entre as pesquisas. O tamanho da amostra foi de 18 a 320 

indivíduos adultos maduros e idosos. Houve dezesseis pesquisas que utilizaram dados de 

apenas um dos sexos. A faixa etária variou entre 21 a 96 anos. Em relação à seleção da 

amostra, dez pesquisas foram desenvolvidas em universidades e nove em centros 
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vivenciais, enquanto que as demais foram realizadas em locais variados, como academias, 

parque, Unidade de Saúde da Família e micro área de saúde. Em relação ao local, houve 

pesquisas em todas as regiões do Brasil, porém de maior concentração nas regiões sul (dez) 

e sudeste (seis). Quanto à duração das pesquisas, catorze tiveram a duração de uma 

entrevista enquanto que as outras variaram de dois meses a um ano. Em relação ao 

delineamento, doze pesquisas utilizaram delineamento pré-experimental, sete pesquisas 

utilizaram o quase-experimental e quatro pesquisas o delineamento experimental. 

Como pode ser observado na apresentação acima, os resultados dos estudos 

consideravelmente demonstraram efeitos positivos significativos da atividade física na 

qualidade de vida. Destas pesquisas, 14 chegaram a conclusão de que os indivíduos idosos 

obtiveram melhor qualidade de vida após a participação em um programa de atividades 

físicas proposto pelo estudo (Mazo Z. G. et al., 2008; Coelho, Costa, 2008; Quadros et al., 

2008; Toscano & Oliveira, 2009; Castro, C. J. 2009; Cassiano et al., 2005; Gobbo & 

Carvalho, 2002; Rocha, Tribess & Virtuoso, 2007; Pereira et al., 2006; Nakagava & 

Rabelo, et al., 2007; Cieslak, F. et al., 2006; Silva & Resende, 2005; Marques, Costa & 

Pinto, 2009; Machado, C. S. M. et al., 2008). Seis pesquisas obtiveram a conclusão de que 

os indivíduos idosos que praticavam atividades físicas tiveram melhor qualidade de vida 

em relação ao grupo que não praticaram as atividades propostas pelo estudo (Mota, J. et 

al., 2007; Gordia, P. A. et al., 2005; Tribess, Virtuoso et al., 2008; Carvalho, Carvalho, 

2008; Custódio, V. M. et al., 2009; Junior, Schuster, Polese, 2009). Uma, dentre as 23 

pesquisas chegou à conclusão de que o grupo de idosos mais ativos obteve melhor 

qualidade de vida do que o grupo de idosos menos ativos na pratica de atividade física 

(Mazo, Z. G. et al., 2009). Outra pesquisa concluiu que a qualidade de vida é melhor 

quando associada com o nível mais elevado de atividade física (Conte & Lopes, 2005) e 

uma outra concluiu que com a participação em atividades físicas os idosos apresentaram 

melhor qualidade de vida diminuindo os sintomas depressivos (Farenzena, Argimon, 

Moriguchi & Portuguez, 2007). 

Porém, nenhum estudo brasileiro ou internacional avaliou a influência do Esporte 

Orientação na qualidade de vida. 
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Desempenho Cognitivo no envelhecimento 

 

Entende-se por função cognitiva, processos tais como, a capacidade de abstração, a 

integração de informações, o planejamento estratégico, a capacidade de organização, a 

solução de problemas e a flexibilidade mental para abandonar uma estratégia ineficiente 

(Lezak, 1995). Além desses processos acima citados, o funcionamento psicomotor (tempo 

de reação, tempo de movimento, velocidade de desempenho, coordenação motora, etc.) 

também está incluído neste conceito (Chodzko-Zajko & Moore, 1994). 

A cognição é um processo de estar consciente, saber, pensar, aprender e julgar, que 

envolve esferas corticais superiores como gnosias (reconhecimento de objetos familiares), 

praxias (conhecimento automático de como fazer e executar determinada tarefa), 

linguagem (capacidade de comunicação) e memória (American Psychiatric Association, 

1994). Entre estas, a função cognitiva que mais se relaciona com as síndromes cognitivas 

no envelhecimento é a memória, em maior proporção pela falta de estímulos do que por 

razões de natureza biológica (Mello, 2008). A memória é a função cognitiva específica de 

armazenar e resgatar informações (Izquierdo, 2002) organizando perceptualmente os 

elementos visuais a fim de fornecer a nossa visão, uma rápida leitura e interpretação (Kalil 

R. S., 2009). 

Um estilo de vida ativo, com prática regular de atividade física e uma dieta 

saudável são regras básicas para a manutenção da memória (ACMS, 1998). Para Matsudo 

(2000) alguns estudos que correlacionaram a prática de atividade física e funções 

cognitivas apresentaram efeitos positivos, demonstrando também que o tempo de reação e 

a memória estão relacionados com a mobilidade física. Estes efeitos positivos dependeram 

de uma série de fatores, tais como, a prática do exercício físico, o perfil dos participantes 

no estudo, dos testes cognitivos utilizados, da qualidade do estudo e de um tempo 

considerável, de no mínimo seis meses, para que sejam produzidos de forma satisfatória, 

ganhos na aptidão física e na melhora da memória. 

Fabre et al. (2002) compararam os efeitos do treinamento físico aeróbio e 

treinamento mental na função cognitiva e a associação das mesmas durante dois meses 

estudando 32 idosos entre 60-76 anos que foram alocados em quatro grupos (treinamento 

aeróbio, treinamento mental, combinado treinamento aeróbio e mental e controle). Os 

grupos, o de treinamento aeróbico e o de treinamento mental, resultaram no mesmo grau de 

melhora na função cognitiva. Sugerindo que a utilização combinada dos dois métodos pode 



32 

 

potencializar os resultados por causa da melhora do coeficiente memória que foi maior do 

que utilizando apenas uma técnica e a do grupo controle.  

Todos os processos cognitivos estão inter-relacionados, pois o desempenho ruim 

em um sistema funcional poderá levar a prejuízo ao outro sistema (Antunes, 2006). A 

magnitude do efeito do exercício físico na cognição depende da natureza da tarefa 

cognitiva que está sendo avaliada e do tipo de exercício físico que foi aplicado. De acordo 

com Weingarten (1973) esta conclusão está baseada na complexidade da tarefa cognitiva. 

Segundo ele, o condicionamento físico pode ter um impacto positivo na performance 

cognitiva de tarefas complexas, mas não influencia na performance de tarefas simples. 

A participação de idosos em programas de exercícios físicos regulares estimula a 

cognição, influenciando diretamente na melhora da qualidade de vida e funções orgânicas, 

garantindo uma maior independência pessoal (Mazo, Mota, Cardoso, Prado, & Antunes, 

2009). Estas considerações concordam com as ideias de McAuley e Rudolph (1995) e Van 

Boxtel et al. (1997). Estes autores explicam que o processo cognitivo seria mais rápido e 

mais eficiente em indivíduos fisicamente ativos, devido a influências diretas decorrentes do 

exercício físico sobre o sistema nervoso central, melhorando a capacidade funcional de 

uma forma geral e refletindo na qualidade de vida, prevenção e melhora das funções 

cognitivas. Parente e Wagner (2006), afirmam que a importância da investigação e da 

constatação da reversão de possíveis déficits cognitivos associados ao envelhecimento, 

reside principalmente na possibilidade de criar formas de intervenção e de adaptação das 

capacidades cognitivas, às demandas sociais e ambientais. 

A OMS (1986) acrescenta uma perspectiva ecológica à saúde, ligada ao estilo de 

vida e à capacidade do indivíduo em realizar as suas aspirações e satisfazer as suas 

necessidades, transformando o seu meio vivencial. Segundo Brehmer (1990) a opção por 

atividades em locais abertos tem suas vantagens, pois os estímulos visuais proporcionados 

pelo próprio ambiente acabam sendo uma vantagem significativa, indo muito além do 

simples movimento, mas envolvendo a interação com o meio. 

De acordo com Pasine e Dantas (2003) o Esporte Orientação envolve múltiplas 

inteligências que são desenvolvidas a partir da solução de problemas que ocorrem durante 

a atividade, favorecendo um aprimoramento no processo de aprendizagem, contribuindo 

para uma melhora nas competências individuais e reduzindo o risco do declínio cognitivo 

no envelhecimento. Nesse sentido, os mesmos autores afirmam que o planejamento de 

ações motoras assume importante papel na população idosa, no entanto, faltam estudos que 



33 

 

investiguem a possibilidade de melhora da qualidade do planejamento dessas ações 

motoras. 

Para Seiler (1994) o Esporte Orientação é um desporto com grandes exigências 

tanto físicas quanto psicológicas. Sua complexidade decorre das necessidades do atleta em 

navegar com precisão, ao mesmo tempo em que resolve problemas quanto a decisões de 

rota e cálculo de distância, de forma rápida. E ainda tem que lidar com a questão do 

equilíbrio físico, se deslocando em diferentes tipos de terreno, o que exige bastante dele 

(Walsh, 1997). Ou seja, para um desempenho de sucesso é necessário se concentrar no seu 

tempo e espaço e fazer combinar a capacidade de resistência física em um ritmo individual, 

com a habilidade de leitura e interpretação do mapa com o terreno, além de outras 

competências técnicas e motoras (Seiler, 1996). 

Vários estudos analisados para esta dissertação relacionaram a atividade física e o 

desempenho cognitivo. Estudos na área da psicologia do envelhecimento cognitivo 

apresentam algumas linhas de pesquisas consolidadas. Não obstante, estudos acerca do 

desenvolvimento cognitivo na fase adulta e idade avançada são proporcionalmente menos 

frequentes do que aqueles direcionados ao desenvolvimento infantil (Friedman & Tappen, 

1991). Os estudos consultados que correlacionaram atividade física e cognição na 

maturidade indicaram que esta associação é positiva. 

Na busca sistemática na literatura científica da área, apontada anteriormente foram 

encontradas quinze pesquisas (Anexo II) que analisaram o efeito da atividade física 

sistematizada no desempenho cognitivo. Estas serão apresentadas a seguir. 

Antunes et al. (2001) verificaram o desempenho de 40 idosas na faixa etária de 60 a 

70 anos (64,37 ± 3,31 anos) em testes neuropsicológicos antes e após um programa de 

condicionamento físico aeróbio durante seis meses. As 17 voluntárias sedentárias (grupo 

controle) e 23 voluntárias participantes do programa de condicionamento físico (grupo 

experimental) foram submetidas a uma avaliação basal (teste de esforço máximo com 

eletrocardiograma e testes neuropsicológicos memória, praxia, construção visuo-espacial, 

agilidade (mãos), agilidade mental, atenção, fluência verbal e inteligência geral). Os 

instrumentos utilizados foram, Escala Geriátrica de Depressão (Teste Neuropsicológico), 

WAIS-R (Avaliação de funções cognitivas), WMS-R (Controle Mental, Memória Lógica e 

Pares Associados), Complex Figure Test (Figura Complexa de Rey-Osterreith), Toulouse-

Pieron- Fator P (Atenção Concentrada), MiniExame do Estado Mental e Recordação Livre 

de Palavras. Após a avaliação o grupo experimental participou de um programa de 
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condicionamento físico com ênfase no metabolismo aeróbio que consistiu em caminhadas, 

exercícios de alongamento e flexibilidade articular melhorando significativamente a 

memória, a atenção, agilidade motora, sendo significativa também a melhora do humor. 

Outro estudo objetivou comparar o desempenho cognitivo de 394 idosos, (173) 

ativos e (221) sedentários residentes em uma comunidade urbana, com idade média de 

71,01 (DP = 8,05), utilizando o Miniexame do estado mental (MEEM), subtestes Dígitos e 

Fluência Verbal, além de um questionário relativo à atividade física. Os resultados 

mostraram que os idosos ativos apresentaram melhor desempenho cognitivo em relação 

aos sedentários e a maioria de idosos do sexo feminino (69,5%). Os mais ativos eram mais 

jovens, obtiveram escores mais altos na avaliação cognitiva e tinham maior escolaridade. 

Evidenciou-se uma relação estatisticamente significativa entre atividade, escolaridade e 

cognição (Banhato et al., 2009). 

Detectar os efeitos de um programa de exercícios resistidos no desempenho 

cognitivo e na força muscular em 31 idosos sedentários com comprometimento da 

memória, sem demência ou depressão divididos em dois grupos, 17 idosos praticantes de 

atividade física e 14 não praticantes foi o objetivo de Busse et al. (2008). Ambos os grupos 

foram submetidos aos seguintes testes cognitivos: Teste Comportamental de Memória de 

Rivermead (RBMT), Amplitude de Dígitos Diretos e Indiretos do Wechsler Adult 

Intelligence Scale (WAIS), Escala de Queixas de Memória e Teste Cognitivo de 

Cambridge (CAMCOG). O grupo de praticantes que realizou os exercícios resistidos teve 

um aumento significativo do escore padronizado do RBMT e da força muscular em relação 

ao grupo de não praticantes, sem diferença significativa dos demais parâmetros avaliados.  

Estudo de Oliveira, Goretti e Pereira (2006) teve o objetivo de comparar, após um 

programa de atividades, o desempenho funcional de 28 idosos de 2 instituições asilares 

(n=21 e n=7), com idade maior ou igual a 65 anos, portadores de alterações cognitivas 

selecionadas através da aplicação do Miniexame do Estado Mental (MEEM) em um teste 

de mobilidade (TUG) a partir do Índice de Katz. Conclui-se que existe melhor desempenho 

cognitivo associando positivamente o desempenho dos idosos no teste de mobilidade e a 

realização das tarefas do dia a dia.  

Em outro estudo se investigou a influencia da atividade física sobre a cognição e a 

prevalência de atividades físicas e de lazer entre um grupo de 45 idosos (23 praticantes e 

22 não praticantes) com idade entre 70 e 75 anos, cadastrados em um Núcleo de Saúde da 

Família na cidade de Ribeirão Preto-SP. Foi utilizado um questionário para levantamento 
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de dados sociodemograficos e de saúde e o Miniexame do Estado Mental (MEEM). Os 

idosos que praticavam atividades físicas e atividades de lazer obtiveram escores no MEEM 

significativamente superiores àqueles que não praticavam (Santos et al., 2009). 

Estudo de Kasai et al. (2008) objetivou detectar os efeitos da prática de Tai Chi 

Chuan na cognição de 26 idosas (13 praticantes e 13 não praticantes) com a média de idade 

de 74 anos. Os instrumentos de avaliação foram: Escala Subjetiva de Queixas de Memória 

(EQM), Teste Comportamental de Memória de Rivermead (RBMT) e Amplitude de 

Dígitos Verbal Direta e Indireta (DD e DI, respectivamente) derivadas do Weschler Adult 

Intelligence Scale (WAIS). O grupo de idosos praticantes apresentou melhora significativa 

no RBMT e na EQM. O Grupo de não praticantes não apresentou diferenças significativas 

nos testes cognitivos, portanto os praticantes de Tai Chi Chuan apresentaram melhor 

desempenho da memória. 

O objetivo deste outro estudo foi avaliar a influência de um programa de exercício 

físico nos déficits cognitivos e na aptidão funcional de 129 idosos (112 mulheres e 17 

homens) usuários dos Centros de Saúde de Florianópolis. Os instrumentos utilizados 

foram: Miniexame do Estado Mental (MEEM); International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ); Bateria de testes físicos, proposta pela AAHPERD (American 

Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance). O exercício físico teve 

influência positiva na melhora dos déficits cognitivos e da aptidão funcional para os idosos 

que participaram do programa (Borges et al., 2009).  

Já este outro estudo teve como objetivo comparar o desempenho cognitivo e o 

equilíbrio funcional de 25 idosos de ambos os sexos, com idade maior ou igual a 60 anos, 

residentes na instituição de longa permanência de Patos de Minas que não são submetidos 

a programa de atividade física e 25 idosos que vivem na comunidade e integrantes do 

projeto Unipam Sênior que inclui atividades físicas. O Miniexame do Estado Mental foi 

empregado para avaliar o desempenho cognitivo e a Escala de Equilíbrio de Berg para 

investigar o equilíbrio funcional. O estudo concluiu que idosos que vivem em instituições 

onde não oferecem programas de atividades físicas apresentam menor desempenho 

cognitivo e comprometimento do equilíbrio funcional em relação aos idosos que vivem na 

comunidade e praticam atividade física (Caixeta & Ferreira, 2009).  

O objetivo do estudo de Silva e Santos (2009) foi verificar se há uma ação protetora 

da atividade física ao comprometimento cognitivo e rastrear aspectos cognitivos e 

emocionais de 18 idosas ativas, praticantes de atividades físicas e 17 sedentárias com idade 
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média de 66 anos. Os instrumentos utilizados foram o teste das Matrizes Progressivas, o 

teste Cognitivo de Cambridge, o Miniexame do Estado Metal (MEEM), Escala de 

Depressão Geriátrica. As mulheres ativas exibiram escores mais altos que as sedentárias 

concluindo que a atividade física é uma ação protetora ao comprometimento cognitivo.  

Outro estudo investigou se a diversidade de atividades de lazer desenvolvidas por 

121 idosos sendo 83 do sexo feminino e 38 do sexo masculino de 60 a 95 anos, residentes 

na comunidade de Veranópolis. Os instrumentos utilizados foram a Escala de Depressão 

Geriátrica e Miniexame do Estado Mental. Os resultados apontaram a contribuição 

independente das atividades físicas na predição do desempenho cognitivo dos idosos 

(Argimon et al., 2004).  

No estudo de Danucalov et al. (2007) foi investigada a correlação entre os 

parâmetros metabólicos e ventilatórios com alguns testes cognitivos de 36 homens 

voluntários, com a idade de 50 a75 anos, divididos em cinco grupos: (A) grupo integral 

com n=36, (B) atletas, n=16, (C) não atletas, n=20, (D) atletas + não atletas ≥ 61 anos com 

n=18, e (E) atletas + não atletas ≤ 60 anos com n=18. Os instrumentos utilizados foram o 

teste de atenção concentrada – Toulouse-Piéron, Wechsler Memory Scale-R, Teste de 

matrizes progressivas. Correlações estatisticamente significativas foram encontradas em 

todos os grupos, exceto no grupo (A) grupo integral. O grupo (D) de atletas + não atletas ≥ 

61 anos mostrou resultado mais significativo da correlação das atividades aeróbicas com o 

desempenho cognitivo podendo reverter parte desse processo de deterioração de algumas 

funções cognitivas através do envelhecimento. 

Outro estudo teve como objetivo avaliar o estado mental de 60 idosos 

institucionalizados praticantes de atividades físicas, compreendidos na faixa etária de 60 a 

80 anos (58,3%) e acima de 80 anos (41,7%) do município de Jequié-BA. O rastreamento 

cognitivo foi realizado com a utilização do Miniexame do Estado Mental. Os resultados 

apontaram a contribuição das atividades físicas como ação protetora para o desempenho 

cognitivo (Reis et al, 2009).  

O objetivo deste outro estudo foi explorar como interage a prática da atividade 

física com a inteligência emocional percebida (IEP) em 400 idosos (192 praticantes e 208 

não praticantes) com idades entre os 65 e 95 anos e residentes em S. João da Madeira. A 

atividade física foi avaliada com o questionário de Baecke, adaptado por Voorrips et al. 

(1991) e a IEP com o Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24; Salovey et al., 1995). Os 

resultados mostraram que a participação dos idosos num programa de exercício físico 
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regular está associada positiva e significativamente aos indicadores que definem a IEP: 

atenção às emoções, clareza de sentimentos e reparação emocional. Em conclusão, a 

atividade física regular poderia representar um importante fator protetor contra a 

deterioração da inteligência emocional dos idosos (Queirós et al, 2004). 

O estudo de Quadros et al. (2008) analisou o estado cognitivo geral de idosos 

institucionalizados, nível de atividade física, independência funcional e perfil cognitivo. 

Participaram 25 idosos, sendo 11 homens e o restante, mulheres. Foram utilizados o teste 

Miniexame do Estado Mental (MEEM), subteste da Wechsler Memory Scale – R), teste 

modificado de classificação de Cartas, subteste da Wechsler Adult Intelligent Scale – III), 

subteste da Wechsler Adult Intelligent Scale – RNI, Escala Geriátrica de Depressão, 

Questionário Baecke Modificado para Idosos (avalia o nível de atividade física), Escala de 

Independência Funcional Básica de Katz (mensura a independência funcional do idoso nas 

atividades básicas de vida diárias). Concluíram que os idosos de um modo geral 

apresentaram resultados poucos significativos quanto a melhora do desempenho cognitivo, 

porem as mulheres apresentaram melhores resultados e esta diferença pode ser explicada 

pela maior escolaridade das mulheres. Em ambos os gêneros pôde ser notada uma 

importante presença de sintomas de depressão, podendo influenciar o nível de atividade 

física o que ajuda a explicar em parte o pobre desempenho nos testes. 

Outro estudo examinou a associação entre atividade física e funcionamento 

cognitivo em 10.308 funcionários públicos de 20 departamentos com sede em Londres, 

sendo 3.413 mulheres e 6.895 homens com idade de 30 a 68 anos. Os instrumentos 

utilizados foram General Health Questionnaire-30 itens (estado de Saúde M.), The Mill 

Hill Vocabulary Scale (Intel Cristalina), AH 4-I test (raciocínio Indutivo). Os autores 

concluíram que o melhor funcionamento cognitivo na idade média correlaciona-se a 

maiores níveis de atividade física (Singh-Manoux et al., 2005). 

Nas pesquisas analisadas acima houve variação metodológica entre as mesmas e 

foram utilizados um ou mais instrumentos de medida que avaliaram as funções cognitivas. 

Dez pesquisas utilizaram o Miniexame do Estado Mental - MEEM (Antunes et al., 2001; 

Banhato et al., 2009; Quadros et al., 2008; Borges et al., 2009; Oliveira, Goretti & Pereira, 

2006; Caixeta e Ferreira, 2009; Silva e Santos, 2009; Santos et al., 2009; Argimon et al., 

2004; Reis et al, 2009), quatro a Escala Geriátrica de Depressão (Antunes et al., 2001; 

Quadros et al., 2008; Silva e Santos, 2009; Argimon et al., 2004), três o WAIS-R (Antunes 

et al., 2001; Quadros et al., 2008; Danucalov et al, 2007), duas o WAIS-III (Kasai et al., 
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2008; Quadros et al., 2008), duas Amplitude de Dígitos Verbal Direta e Indireta, teste 

comportamental de Memória de Rivermead e Escala Subjetiva de Queixas de Memória 

(Kasai et al., 2008; Busse et al., 2008) e outras duas Cognitivo de Cambridge (Busse et al., 

2008; Silva e Santos, 2009). O restante variou entre os instrumentos WAIS-RNI e Teste 

Modificado de Classificação de Cartas (Quadros et al., 2008), Trait Meta-Mood Scale 

(Queirós et al, 2004), The Mill Hill Vocabulary Scale (Singh-Manoux et al., 2005), AH 4-I 

test (Singh-Manoux et al., 2005), General Health Questionnaire-30 itens (Singh-Manoux et 

al., 2005) Atenção Concentrada de Toulouse-Pieron, Matrizes Progressivas, Figura 

Complexa de Rey-Osterreith, Recordação Livre de Palavras e WMS-R (Antunes et al., 

2001; Danucalov et al, 2007; Silva e Santos, 2009). O tamanho da amostra variou de 25 a 

10.308 sujeitos adultos. Houve quatro pesquisas que utilizaram dados de apenas um dos 

sexos. Quanto à duração das pesquisas, oito tiveram a duração de uma entrevista, enquanto 

que as outras sete variaram de dois meses a dois anos. A faixa etária dos pesquisados, 

variou entre 30 a 98 anos. Com relação à seleção das amostras, oito pesquisas foram 

desenvolvidas com idosos participantes de centros vivenciais, cinco em universidades, uma 

em um centro de saúde, uma em um departamento público e uma através de um registro da 

prefeitura. Em relação ao local das pesquisas, nove foram feitas na região sudeste, duas no 

sul, duas no exterior, uma no centro-oeste e uma no nordeste. Em relação ao delineamento, 

oito pesquisas utilizaram o delineamento pré-experimental, quatro utilizaram o quase 

experimental e somente três utilizaram o delineamento experimental.  

Todas as pesquisas acima analisaram o efeito da atividade física sistematizada no 

desempenho cognitivo e todas encontraram melhora significativa no desempenho cognitivo 

específico e global, no processo do envelhecimento em consequência da atividade física. 

Das quinze pesquisas, cinco concluíram que os idosos praticantes de atividades físicas 

obtiveram melhor desempenho cognitivo em relação aos idosos que não praticaram 

atividades físicas proposta pelo estudo (Antunes et al., 2001; Banhato et al., 2009; Busse et 

al., 2008; Oliveira, Goretti e Pereira, 2006 e Santos et al., 2009). Outras três pesquisas 

concluíram que a melhora do desempenho cognitivo ocorre após a participação em um 

programa de atividades físicas (Kasai et al., 2008; Borges et al., 2009 e Caixeta e Ferreira, 

2009). Dentre as 15 pesquisas, cinco chegaram a conclusão de que a atividade física é uma 

ação protetora para o desempenho cognitivo (Silva e Santos, 2009; Argimon et al, 2004; 

Danucalov et al, 2007; Reis et al, 2009; Queirós,et al, 2004). Outra concluiu que os idosos 

que possuem baixo desempenho cognitivo apresentaram nível baixo de atividade física 
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(Quadros et al., 2008) e outra concluiu que os idosos que possuem melhor desempenho 

cognitivo apresentaram maiores níveis de atividade física (Singh-Manoux et al., 2005). 

Nenhuma pesquisa comparou o efeito do esporte orientação em relação a ausência 

de atividade física e/ou esportiva quanto ao desempenho cognitivo. Há a necessidade de 

mais estudos que realizem uma avaliação mais completa do impacto da atividade física no 

desempenho cognitivo. Constatou-se que nenhum estudo brasileiro ou internacional 

avaliou a influência do Esporte Orientação no desempenho cognitivo. 

É interessante salientar o caráter inédito desta pesquisa, seja nacional ou 

internacionalmente (Ferreira, 2004), pois estudos especificamente delineados para 

comparar a efetividade do Esporte Orientação sobre a qualidade de vida e desempenho 

cognitivo na faixa etária escolhida para o presente estudo, de 60 a 89 anos não foram 

encontrados. Esta faixa de idade foi escolhida baseando-se nos parâmetros colocados no 

manual de aplicação dos instrumentos de medida utilizados neste estudo,  a saber, o 

Whoqol (OMS, 2005) que indica a idade mínima de 60 anos e o WAIS-III (Wechsler, D., 

1997) que indica a idade máxima de 89 anos para preservar as condições de submeter-se ao 

teste com sensibilidade adequada. A justificativa mais detalhada para a escolha da faixa 

etária mencionada acima se encontra nos anexos III e V.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral. 

 

Verificar se a aprendizagem do Esporte Orientação melhora a qualidade de vida e o 

desempenho cognitivo na maturidade. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Avaliar a qualidade de vida, de pessoas maduras que praticam e não praticam o 

Esporte Orientação. 

2. Avaliar o desempenho cognitivo, de pessoas maduras que praticam e não 

praticam o Esporte Orientação.  

3. Verificar se as pessoas maduras que aprenderam o Esporte Orientação diferem na 

avaliação da qualidade de vida e do desempenho cognitivo, comparadas a pessoas que não 

aprenderam e não praticaram o Esporte Orientação. 
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HIPÓTESES 

 

Hipótese 

 

A Qualidade de Vida e o Desempenho Cognitivo dos indivíduos que aprenderam o 

Esporte Orientação apresentarão uma melhora estatisticamente significativa mais 

acentuada do que a dos indivíduos que  não aprenderam o esporte orientação. 

 

Justificativa: A importância de se fazer atividade física regular é incontestável. Já que a 

mesma apresenta benefícios a curto, médio e longo prazo, trazendo melhorias ao 

desempenho cognitivo, na qualidade de vida em geral e nos aspectos biopsicossociais 

(Castro, 2009). Estas considerações concordam com as ideias de McAuley e Rudolph 

(1995) e Van Boxtel et. al. (1997). Estes autores explicam que o processo cognitivo seria 

mais rápido e mais eficiente em indivíduos fisicamente ativos, devido a influências diretas 

decorrentes do exercício físico sobre o sistema nervoso central, melhorando a capacidade 

funcional de uma forma geral e refletindo na qualidade de vida, prevenção e melhora das 

funções cognitivas. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948, definiu saúde como um estado 

de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou incapacidade, 

enfatizando a sua importância para a felicidade, a paz e a segurança. Mais recentemente, a 

OMS acrescenta uma perspectiva ecológica à saúde, referindo que é a “extensão em que 

individuo ou grupo é capaz, por um lado de realizar as suas aspirações e satisfazer as suas 

necessidades e, por outro, de modificar ou lidar com o meio envolvente” (Ribeiro, 2005, 

p.75). De acordo com Coelho, Santos-Galduroz, Gobbi e Florindo (2009), a prática regular 

de atividade física sistematizada parece contribuir para a preservação e melhora das 

funções cognitivas. Pasine e Dantas (2003) afirmam que o Desporto Orientação contribui 

significativamente para o desenvolvimento da cognição, contribuindo para o 

aprimoramento físico e da saúde mental. 
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MÉTODO 

 

Delineamento da pesquisa 

 

Este foi um estudo experimental de ensaio clínico controlado, que utilizou recursos 

teórico-metodológicos da pesquisa quantitativo-descritiva (Selltiz, Wrightsman & Cook, 

1976). Trata-se de um estudo longitudinal, sem reposição de indivíduos, cujos dados foram 

coletados em dois momentos, no ponto inicial da exposição (pré-teste) e em um momento 

posterior (pós-teste). Foi uma pesquisa avaliativa, do tipo somativa, para avaliar os efeitos 

do esporte orientação (Selltiz, Wrightsman & Cook, 1976).  

Neste estudo experimental, a variável independente (Esporte Orientação) foi 

manipulada pelo experimentador, utilizando o delineamento experimental, antes e depois 

com dois grupos, sendo um grupo experimental (GE = sujeitos que aprenderam o Esporte 

Orientação) e um grupo controle (GC = sujeitos que não participaram desta atividade 

física) correspondendo ao defendido por Selltiz, Wrightsman e Cook (1976). Os sujeitos 

foram distribuídos aleatoriamente para compor os dois grupos. As únicas ameaças 

(mortalidade, instrumentação e história interna) que poderiam ocorrer neste delineamento 

foram controladas como explicado a seguir. A mortalidade foi controlada, pois não houve 

faltosos, não havendo necessidade de comparar os faltosos com os que permaneceram na 

pesquisa. A instrumentação foi controlada, pois não houve mudanças nos aplicadores, na 

forma de aplicação e nos instrumentos de medida (WHOQOL-100 e WAIS-III) para todos 

os grupos. A história interna foi controlada pelo registro de atividades físicas e eventos que 

poderiam interferir na qualidade de vida e no desempenho cognitivo, pela padronização 

dos procedimentos experimentais para os dois grupos e pela utilização de períodos e 

horários das intervenções distribuídos aleatoriamente.  

O grupo experimental (GE) foi submetido à intervenção com frequência de duas 

sessões semanais durante três meses consecutivos e com duração média de uma hora e 

meia cada sessão. O GE foi submetido à intervenção da prática do Esporte Orientação, 

sendo explicados previamente os procedimentos e objetivos deste esporte aos participantes. 

O GC foi instruído a não praticar qualquer tipo de atividade física sistematizada durante o 

experimento, participando do pré e pós-teste, no mesmo período dos grupos experimentais, 

para aplicação dos instrumentos de medida da qualidade de vida e  do desempenho 

cognitivo.  
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Local do estudo 

 

O presente estudo foi realizado nas instalações da Universidade Federal de São 

João del-Rei – MG, onde contou com toda a infraestrutura necessária à coleta dos dados e 

a preparação para o Esporte Orientação. Foi utilizado o meio ambiente natural, do Campus 

Dom Bosco para a prática do esporte, com mapa especialmente confeccionado para o 

estudo, facilitando o acesso e oferecendo segurança para os participantes. 

 

População alvo 

 

A população alvo foi constituída por sujeitos de 60 a 89 anos, cadastrados em todas 

as equipes da Unidade de Saúde da Família (USF’s) de São João Del Rei - MG, perfazendo 

um total de 10.816 idosos. São nove equipes constituídas em São João del Rei: uma equipe 

no bairro Senhor dos Montes,uma equipe no bairro São Geraldo/Bela Vista, uma no 

Guarda Mor, uma equipe no Bonfim, duas equipes no Tejuco, e uma equipe no bairro Bom 

Pastor, uma no São Sebastião da Vitória e uma no Rio das Mortes (Anexo XVI). 

Para garantir uma maior homogeneidade da amostra, foram adotados critérios de 

inclusão e de exclusão. A amostra incluiu os sujeitos que residiam na cidade de São João 

del-Rei/ Minas Gerais no momento da pesquisa. Os sujeitos voluntários foram de ambos os 

sexos, com idade mínima de 60 anos, conforme a tabela gerontológica da OMS (Anexo V) 

e a idade máxima de 89 anos, conforme a exigência definida pelo instrumento WAIS-III 

(Anexo III), e não deviam fazer parte de programas de atividade física regular. Foram 

excluídos sujeitos que apresentaram problemas, tais como: deficiências físicas e fatores de 

risco como doenças cardiovasculares, claudicação intermitente, sinais de doenças 

osteoarticulares degenerativas com quadro avançado, dores crônicas ou agudas em alguma 

parte do corpo e comprometimento visual e/ou auditivo grave que dificultasse ou 

impedisse sua continua participação no estudo. Seriam excluídos também os indivíduos do 

grupo controle que iniciaram algum tipo de atividade física regular durante o período do 

estudo. Um instrumento definidor da inclusão e exclusão foi o Exame de Estratificação de 

Risco aplicado antes de selecionar a amostra. 
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Amostra 

 

A amostra foi selecionada da população alvo, a partir das listas de famílias 

cadastradas nas nove equipes de USF da cidade de São João del Rei/MG. A amostragem 

foi probabilística do tipo aleatória simples. Cada unidade de saúde, por meio do agente de 

saúde, divulgou a pesquisa entre toda a população alvo e agendou na própria unidade de 

saúde uma reunião para apresentação do estudo. 

Estiveram presentes nas reuniões um total de 102 idosos com interesse em 

participar do estudo. Destes, 86 idosos se cadastraram para a primeira entrevista onde foi 

marcada a hora e o local da avaliação dos mesmos para a inclusão ou exclusão no estudo 

pela estratificação do fator de risco de cada indivíduo, para então ser iniciada a 

amostragem para aplicação dos testes avaliativos. Compareceram 47 idosos para as 

primeiras entrevistas. Foram excluídos 31 sujeitos por indicarem fatores de risco grave 

e/ou médio, restando assim, 16 sujeitos que atendiam aos critérios de inclusão e exclusão 

do estudo.  

Os elementos da população alvo que restaram após o critério de inclusão e exclusão 

do estudo foram selecionados ao acaso tendo a mesma chance de ser incluídos nos grupos, 

experimental e controle. No sorteio os idosos incluídos foram separados individualmente 

em cartões numa cesta, misturando-os bem e posteriormente selecionados aleatoriamente 

para o grupo experimental e controle. Não houve desistência dos sujeitos alocados nos dois 

grupos. 
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Descrição dos Instrumentos de Medida 

 

Instrumento de medida WHOQOL-100 

 

A busca de um instrumento que avaliasse a qualidade de vida dentro de uma 

perspectiva genuinamente internacional fez com que a OMS organizasse um projeto 

colaborativo multicêntrico, com 19 centros de diferentes culturas, que resultou na 

elaboração de um questionário composto por 100 itens o WHOQOL-100 (WHO, 1995). 

No Brasil, a adaptação da versão em português foi desenvolvida no Departamento de 

Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

tendo como coordenador o Dr. Marcelo Pio de Almeida Fleck (WHO, 1994; Fleck et al., 

1999). 

O WHOQOL-100 (Anexo XI) é um instrumento de autoavaliação e autoexplicativo 

que avalia a qualidade de vida do indivíduo, porém de acordo com o perfil dos 

participantes ele pode ser aplicado pelo entrevistador. A escala de medida possui seis 

domínios: Físico, Psicológico, Nível de Independência, Relações sociais, Meio-ambiente e 

Espiritualidade/Crenças Pessoais que são divididos em 24 facetas (Anexo IV). Cada faceta 

é composta por quatro tipos de alternativas de respostas padronizadas (Anexo XII), onde a 

resposta mais negativa é representada pelo número um e a resposta mais positiva é 

representada pelo número cinco, tais como, intensidade (nada-extremamente), capacidade 

(nada-completamente), frequência (nunca-sempre) e avaliação (muito insatisfeito-muito 

satisfeito; muito ruim-muito bom e muito infeliz-muito feliz). São 100 itens com 

alternativas de resposta dispostas em uma escala graduada do tipo Likert com escores que 

variam de um a cinco pontos (WHO, 1994; Fleck et al., 1999). 

As propriedades psicométricas do WHOQOL-100 se mostraram adequadas. Em 

relação à fidedignidade, foi avaliada a sua estabilidade temporal e a consistência interna. 

Para avaliar a estabilidade temporal, foi comparada a média entre os escores do teste e do 

reteste de 50 pacientes para os seis domínios. Não houve diferenças significativas nas 

médias entre o teste e o reteste, o que atesta a estabilidade temporal do WHOQOL-100. A 

consistência interna foi avaliada pelo coeficiente Alfa de Cronbach que foi adequado, 

tendo sido obtida os valores de alfa de 0,83, para as facetas, de 0,82, para os domínios, de 

0,89, para os domínios + facetas de 0,93 para a escala global (Fleck et al., 1999).  
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A validade discriminante foi avaliada comparando-se o escore médio, para os seis 

domínios, entre um grupo de pacientes (n=250) e um grupo de sujeitos (n=50). Com 

exceção do domínio 6, em todos os demais domínios os pacientes tiveram piores escores 

de qualidade de vida do que entre os controles. Este achado atesta a validade discriminante 

do WHOQOL-100 (Fleck et al., 1999). A validade concorrente foi avaliada comparando-se 

os escores do WHOQOL-100 com o Inventário de Depressão de Beck (BDI) e a Escala de 

Desesperança de Beck (BHS). Era esperada uma correlação inversa significativa, uma vez 

que os construtos depressão e desesperança são opostos ao da qualidade de vida. O 

Instrumento brasileiro de Avaliação de Qualidade de Vida na sua versão de 100 itens 

(WHOQOL-100) demonstrou possuir qualidades psicométricas adequadas de 

fidedignidade e validade. É considerado um instrumento adequado para utilização em 

pesquisas. Na presente pesquisa, considerando o público alvo da pesquisa, idosos com 

menor condição socioeconômica a escala será aplicada pelos entrevistadores. 

 

Instrumento de medida WAIS-III 

 

Antes de apresentar o Teste Wais-III é preciso esclarecer que por tratar-se de teste 

psicológico de uso restrito da psicologia, seu uso em pesquisa está autorizado desde que 

não seja exposto publicamente. Cumprimos o determinado pelo Conselho Federal de 

Psicologia não colocando o mesmo em anexo. 

Para avaliar o desempenho cognitivo dos sujeitos foi utilizada a Escala Wechsler de 

Inteligência para Adultos, WAIS-III, um instrumento flexível considerado padrão-ouro 

para avaliação intelectual (Viana & Koenig, 2002). Esta escala foi elaborada e publicada 

nos Estados Unidos em 1997. Sua versão brasileira mais recente é a 3ª edição que foi 

adaptada por Nascimento (2000). Foi aprovada pela Psychological Corporation e pelo 

Conselho Federal de Psicologia (Nascimento, 2002).  

Foram introduzidas mudanças estruturais importantes na versão brasileira. Dentre 

elas destacam-se a ampliação dos limites de idade de 16 anos até 89 anos e inclusão de três 

novos subtestes e a possibilidade de sintetizar os resultados em quatro índices derivados 

das análises fatoriais permitindo a avaliação de componentes cognitivos específicos, tais 

como, funções executivas, linguagem e memória.  
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Trata-se de um teste bastante completo, que dispõe de uma forma de interpretação 

ampla, a partir de 14 subtestes agrupados em duas escalas: verbal e de execução (Anexo 

VI). A escala Verbal é constituída pelos subtestes: vocabulário, semelhanças, aritmética, 

dígitos, informação, compreensão e sequências de números e letras. A escala execução é 

composta pelos subtestes: completar figuras, códigos, cubos, raciocínio matricial, arranjo 

de figuras, armar objetos e procurar símbolos. O Wais-III permite outros agrupamentos 

baseados em domínios mais refinados do funcionamento cognitivo, dividindo os subtestes 

das duas escalas (verbal e execução) em quatro escalas de índices fatoriais: compreensão 

verbal, memória operacional, organização perceptual e velocidade de processamento 

(Anexo VII). Nesta divisão dos índices fatoriais apenas armar objetos, arranjo de figuras e 

compreensão não contribuem para os escores de índices fatoriais (Nascimento & Vera, 

2002; Wechsler, 1997). 

Para atender aos objetivos do presente estudo e ater-se ao tipo de capacidade 

cognitiva utilizada no esporte orientação foram rastreados alguns subtestes das escalas 

verbal e de execução do WAIS-III. O índice de organização perceptual foi escolhido por 

ser uma medida mais refinada de raciocínio fluido, não verbal, de atenção a detalhes e de 

integração visomotora, mais especificamente relacionado a solução de problemas 

visuoespaciais (Kalil, 2009). Na escala verbal foram utilizados três subtestes de sete, a 

saber: dígitos, informação e compreensão. Na escala de execução, foram escolhidos cinco 

subtestes de sete da escala completa, a saber: completar figuras, cubos, raciocínio 

matricial, arranjo de figuras e procurar símbolos. Foi dada ênfase ao índice fatorial 

organização perceptual (Completar Figuras, cubos e raciocínio matricial) buscando uma 

avaliação mais sensível para os construtos avaliados no presente estudo.  

O WAIS-III possui propriedades psicométricas de fidedignidade e validade 

adequadas. A fidedignidade foi comprovada por uma administração única do teste, 

utilizando a técnica das duas metades. Não houve diferenças estatisticamente significativas 

entre as duas metades do teste, avaliado pelo teste de Spearman, atestando a fidedignidade 

do WAIS-III. A validade de critério foi demonstrada através da correlação com outras 

medidas de habilidade e desempenho. A validade de construto foi confirmada por análise 

fatorial (Banhato & Nascimento, 2007) 
1
.  

                                                 

1 Os dados de validação do WAIS-III não foram publicados. Integram a tese de doutorado de 

Nascimento (2000), que não pode ser acessada online.  
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A WAIS-III possui várias vantagens, como propriedades psicométricas adequadas, 

menor tempo de aplicação do instrumento e a facilidade de comparação com outros 

estudos por se tratar de um instrumento amplamente difundido a nível internacional 

(Banhado & Nascimento, 2007). Wechsler (1997) afirmou que o lugar do WAIS como um 

instrumento breve de avaliação da habilidade cognitiva já estava estabelecido, devido à 

construção sólida e às ótimas propriedades psicométricas. A validação brasileira do WAIS-

III revelou resultados satisfatórios e semelhantes aos da versão americana, o que legitima o 

seu uso nos diferentes contextos de avaliação psicológica (Nascimento &Vera, 2002). 

 

Questionário sociodemografico e Clínico 

 

Foi elaborado especialmente para este estudo e testado em um procedimento piloto 

um questionário sociodemografico (Anexo X) com o objetivo de avaliar o perfil da 

amostra estudada. Este questionário foi utilizado para a caracterização da amostra dos dois 

grupos da pesquisa. Ele foi baseado em dados da literatura, a partir de um texto sobre 

elaboração de questionários (Günther, 2003), considerando pesquisas anteriores que 

avaliaram a relação entre atividade física e qualidade de vida (Rocha, Tribess & Virtuoso, 

2007). Este questionário incluiu variáveis, tais como idade, sexo, estado civil, renda, 

endereço residencial e escolaridade dos participantes. 

 

Questionário de Estratificação de Risco 

 

A seleção da amostra incluiu avaliação à saúde e aptidão por meio do Questionário 

do Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM) e American Heart Association 

(AHA) para estratificar o fator de risco e pré-participação em programas de atividades 

físicas (ACSM/AHA, 1998) conforme anexo IX. O objetivo foi colher dados para o 

reconhecimento da suscetibilidade individual da amostra estudada quanto a condições 

gerais de saúde, particularmente quanto a risco cardiovascular, aferida pelos relatos dos 

resultados em exames de colesterol e açúcar sanguíneo, dentre outros exames, além da 

medida da pressão sanguínea. O questionário foi aplicado conforme as recomendações do 

ACSM (2010) e da AHA (1998), pelos estagiários do projeto, sendo eles graduandos de 

Educação Física da Universidade Federal de São João Del – Rei /MG, orientados pela 

autora deste estudo que é Educadora Física.  
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Para avaliar a condição de saúde do entrevistado o avaliador assinalou todas as 

afirmativas que são verdadeiras. A triagem inicial dos participantes serviu para: 

a. Identificação e exclusão dos indivíduos inaptos e com contraindicações médicas em 

relação ao exercício físico.  

b. Identificação dos indivíduos com fatores de risco e sintomas para o desenvolvimento 

de doenças e que devem receber avaliação médica antes de começarem um programa de 

exercício físico.  

c. Identificação das pessoas com considerações clínicas de doença significativas as quais 

deveriam participar de um programa supervisionado por um médico.  

d. Identificação dos indivíduos com outras necessidades especiais.  
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Procedimentos metodológicos 

 

Treinamento da equipe 

 

Após a seleção da equipe de pesquisa com estagiários do curso de Psicologia e do 

curso de Educação Física, ambos da Universidade Federal de São João del – Rei /MG 

foram iniciados os treinamentos para a preparação e qualificação da equipe no manuseio 

dos instrumentos de medida sendo divididos em teórico e prático. A preparação teórica foi 

constituída por meio de leituras e discussões semanais de textos e artigos científicos sobre 

a temática da pesquisa para os grupos de estagiários dos dois cursos. Foi iniciada com a 

leitura detalhada do projeto de pesquisa para compreensão de todas as fases do estudo e o 

entendimento dos critérios éticos e da necessidade imperiosa de manter as condições 

ótimas e a absoluta regularidade na avaliação e na manipulação do grupo experimental. O 

treinamento prático incluiu leitura dos manuais dos instrumentos e observação da aplicação 

dos questionários por um avaliador experiente e já treinado na aplicação da escala Whoqol-

100 e do teste Wais-III. Após esta etapa, o próprio entrevistador realizou algumas 

aplicações do instrumento, sob a observação do avaliador já treinado para alcançar um 

desempenho padronizado. Isto se repetiu até que o mesmo estivesse apto para a aplicação 

dos instrumentos. Somente os estagiários de Psicologia estavam autorizados a aplicar o 

instrumento WAIS-III que é restrito ao Psicólogo, tendo sido treinados e supervisionados 

pela orientadora da presente dissertação. A equipe avaliou o questionário proposto para o 

perfil sociodemografico até que sua versão ficasse adequada aos objetivos do estudo. 

Quanto ao Exame de Estratificação de Risco, foi apresentado para a equipe de estagiários 

do curso de Educação Física que recebeu treinamento específico pela autora desta 

dissertação. 

 

Estudo Piloto 

 

Foi realizado previamente um estudo piloto visando ajustar e calibrar a formulação 

das questões do questionário sociodemografico e do termo de consentimento livre e 

esclarecido a fim de se assegurar uma boa compreensão dos mesmos. Este estudo foi feito 

com uma amostra pequena pertencente à população-alvo, mas cujos elementos não 

integraram a amostra do estudo. Foram feitas tantas entrevistas quantas necessárias para 
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que os instrumentos de coleta de dados e o termo de consentimento livre e esclarecido 

estivessem adequados e calibrados e a equipe segura quanto à realização das entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora e pelos estagiários dos cursos de 

Psicologia e de Educação Física da Universidade Federal de São João del-Rei/MG, 

supervisionados pela orientadora deste estudo, em sala especialmente destinada para isto 

no Campus Dom Bosco. Para a finalização do estudo piloto a equipe de pesquisa fez os 

ajustes necessários e treinou a aplicação do Whoqol-100 e Wais-III para dar início ao 

estudo propriamente dito. 

 

Pré-Teste 

 

Nesta fase ocorreu uma palestra inicial para os dois grupos (o grupo experimental e 

o grupo controle) em sala especialmente preparada para este fim no Campus Dom Bosco 

da UFSJ. Foi apresentado detalhadamente e com palavras mais adequadas ao público de 

idosos presentes o projeto de pesquisa, seus objetivos e procedimentos metodológicos, 

destacando o detalhe importante de que seriam avaliados quanto a possibilidade de estarem 

com condições de saúde geral para participarem do projeto e que seriam sorteados para o 

Esporte Orientação e para um grupo que não poderia fazer atividade física regular durante 

o tempo do projeto. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo VIII) foi lido 

e suficientemente explicado pelo entrevistador. Os participantes que concordaram em 

participar da pesquisa assinaram o mesmo.  

Em um segundo momento, a equipe de estagiários constituída por graduandos de 

Educação Física, efetuaram individualmente a aplicação do questionário de estratificação 

de risco para ambos os grupos, onde a condição de saúde do entrevistado foi avaliada 

imediatamente. O resultado indicou se o candidato participante do estudo apresentava fator 

de risco baixo, moderado ou alto. No caso dos que apresentaram fator de risco alto, a 

equipe agradeceu ao sujeito pela sua presença e explicou que o mesmo não possuía, no 

momento, as condições de saúde necessárias para participar do estudo. Foi sugerido ao 

participante que procurasse assistência médica especializada antes de iniciar atividades 

físicas, sendo necessária a supervisão profissional qualificada para orientar seu programa 

de exercícios. Os participantes que apresentaram fator de risco moderado, também 

receberam a informação de que não seriam incluídos no estudo, devido a necessidade de 

homogeneizar a amostra com todos os indivíduos apresentando, no máximo, risco baixo 
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para atividades físicas. Foi-lhes explicado o beneficio da utilização de atividades físicas 

habituais, com supervisão profissional qualificada para orientar seu programa de 

exercícios, com o objetivo de melhorar sua condição física, diminuindo o seu fator de 

risco. Os sujeitos que apresentaram fator de risco baixo estavam aptos a serem incluídos no 

estudo sem consultar o seu médico ou outro profissional de saúde. Podiam participar de um 

programa auto-orientado ou em quase todos os centros de atividades físicas que atendam às 

suas necessidades, com a condição de fazê-lo somente quando concluírem sua participação 

no presente estudo. A aplicação deste questionário de estratificação de risco atendeu a 

recomendação do grupo ACSM (2010). 

Após a definição da amostra, foi iniciada a realização do pré-teste para os dois 

grupos (experimental e controle). Foram aplicados, tanto pelos estagiários de Psicologia, 

quanto pelos de Educação Física, o questionário sociodemografico e a escala para avaliar a 

qualidade de vida (Whoqol-100). O teste que avalia o desempenho cognitivo (Wais-III) foi 

aplicado exclusivamente pelos estagiários do curso de Psicologia, atendendo ao 

recomendado pelo Conselho Federal de Psicologia a respeito de técnica de uso restrito do 

psicólogo (Hutz & Bandeira, 2003).  

O treinamento da equipe e o projeto piloto garantiram a qualidade das entrevistas. 

O entrevistador ficou consciente e preparado para que na aplicação dos instrumentos ele 

não influenciasse o respondente na escolha das alternativas de respostas. Em caso de 

dúvidas, o entrevistador apenas releu a questão de forma pausada para o entrevistado, 

evitando dar sinônimos às palavras contidas no manual de aplicação dos instrumentos. Era 

importante que houvesse a compreensão da questão pelo próprio sujeito, sem interferência 

de qualquer forma de indução, seja por tom de voz, gestos ou interpretação própria do 

entrevistador (Fleck, 1998). 

 

Intervenção no grupo experimental 

 

A intervenção no grupo experimental (Esporte Orientação) foi realizada durante 

três meses, com frequência de duas vezes por semana e duração de 90 minutos cada 

encontro (Anexo XIII e XVI). As intervenções teóricas para a preparação inicial dos 

sujeitos ao Esporte Orientação foram realizadas no Campus Dom Bosco da Universidade 

Federal de São João del Rei, onde todo o estudo foi aplicado. Foram utilizados diversos 

recursos metodológicos para tornar mais agradável, interessante e envolvente a didática 
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para o ensino do esporte, tais como, vídeos sobre a modalidade, slides no PowerPoint com 

figuras com a simbologia dos mapas, o funcionamento da bússola e seu uso, e ainda, 

cartões com a simbologia própria dos mapas. As atividades foram realizadas por educador 

físico e atleta da elite nacional do esporte, com grande experiência na formação de atletas 

de orientação. A experiência da autora com grupo de idosos em projeto de extensão que 

avaliou a saúde mental de idosos foi fundamental para adaptação adequada da metodologia 

de ensino para pessoas na maturidade (Cintra et al., 2010). Inicialmente, os sujeitos foram 

sensibilizados para o esporte, conhecendo a modalidade e suas ferramentas, tais como, 

roupas apropriadas, bússola, mapas e cartões de controle.  

Na segunda fase aprenderam todas as técnicas de leitura do mapa, funcionamento e 

uso da bússola para navegação, avaliação do mapa e escolha da melhor rota no terreno. 

Aprenderam exercícios de concentração, treinaram a tomada rápida de decisão e 

exercitaram a caminhada em terreno natural.  

Na terceira e última fase, os idosos começaram atividades práticas, acompanhados 

pelo instrutor e demais estagiários, utilizando a primeira versão do mapa do Campus Dom 

Bosco, especialmente confeccionado para aprendizagem e formação do atleta na idade 

madura. O mapa utilizado teve várias versões com escalas gradativas começando com 

escala menor para facilitar a visualização, onde eram locados menos detalhes do terreno, 

mas mostrados em tamanho maior. Depois da familiarização com os símbolos e exercitada 

a utilização da escala, bem como a aferição da distância contando os passos e da direção 

com a bússola, foi aumentada, gradativamente a escala do mapa. A partir daí foram 

locados mais símbolos nos mapas que facilitavam o reconhecimento dos mesmos no 

terreno ajudando a fazer a leitura mais precisa do mapa (Anexo XIV). O número de pontos 

contidos no cartão de controle foi diretamente proporcional ao aumento da escala no mapa, 

ou seja, quanto maior a escala no mapa, maior o número de pontos contidos no cartão de 

controle (Anexo XV). 

 

Pós-Teste 

 

Após a finalização das intervenções no grupo experimental houve uma nova 

avaliação com os mesmos instrumentos de medida (WHOQOL-100 e WAIS-III) para 

verificar as mudanças alcançadas. Os procedimentos desta fase foram os mesmos do pré-

teste.  
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Procedimentos para a coleta de dados 

 

A coleta de dados teve início logo que a Secretaria Municipal de Saúde de São João 

del-Rei/MG autorizasse e disponibilizasse os registros de todos os sujeitos pertencente a 

faixa etária de 60 a 89 anos cadastrados em todas as Unidades de Saúde da Família da 

cidade (Anexo XVII), o que aconteceu cerca de três meses depois da primeira reunião com 

a Secretaria. Com a listagem em mãos a autora do estudo foi a cada unidade de Saúde e 

conforme combinado com a Secretaria Municipal de Saúde marcou com os  profissionais e 

agentes de saúde uma entrevista para explicar o estudo e agendar a primeira reunião com 

os idosos. 

Todos os dados foram coletados pela equipe de estagiários de Psicologia e de 

Educação Física da Universidade Federal de São João del–Rei /MG no Campus Dom 

Bosco. A primeira etapa da coleta de dados, referente ao pré-teste, ocorreu no mês de 

setembro de 2011 e a última etapa, referente ao pós-teste aconteceu no mês de dezembro 

de 2011. Nas duas etapas foram  aplicados os instrumentos WHOQOL-100 e o WAIS-III. 

Os dados sociodemograficos e o questionário de estratificação dos fatores de risco foram 

coletados somente na primeira etapa da coleta de dados (pré-teste).  

Antes de iniciar a aplicação, os entrevistadores se apresentaram, explicaram os 

objetivos da pesquisa e asseguraram o sigilo das informações coletadas e o anonimato de 

cada entrevistado, antes de iniciar a verificação do risco individual para a participação no 

estudo. Os sujeitos que foram aprovados na avaliação de estratificação de risco e aceitaram 

participar do estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi 

assegurado aos participantes que a partir daquele momento eram voluntários do estudo, e 

esclarecidos de que não iriam obter nenhum tipo de vantagem e/ou remuneração para 

participarem e nem teriam que desembolsar qualquer valor para participar, e ainda estavam 

livres para abandonarem a pesquisa a qualquer tempo.  

A escala WHOQOL-100, o teste WAIS-III, o questionário sociodemografico e o 

questionário de Estratificação dos Fatores de Risco foram aplicados individualmente pelos 

entrevistadores. A autora permaneceu presente no momento da aplicação dos instrumentos 

para esclarecer quaisquer dúvidas ou dificuldades de leitura dos sujeitos. A ordem de 

aplicação dos instrumentos foi a mesma para todos os sujeitos que foram avaliados em 

duas sessões. A primeira sessão aconteceu logo após a concordância em participar do 

estudo para aqueles aprovados na Avaliação de estratificação de risco. Inicialmente, o 
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grupo experimental e controle foram selecionados aleatoriamente. Em seguida, foi aplicado 

o questionário sócio demográfico, seguido do Instrumento de medida da Qualidade de 

Vida, WHOQOL-100. O Instrumento de medida da escala de Inteligência para adultos, 

WAIS-III, tanto no pré, quanto no pós-teste, foi aplicado pelo mesmo entrevistador na 

segunda sessão, em outro dia. 

 

Análise dos dados 

 

Este foi um experimento realizado para verificar os construtos qualidade de vida e 

desempenho cognitivo de idosos que aprenderam e praticaram o esporte orientação. Os 

experimentos são realizados por pesquisadores em praticamente todos os campos de 

investigação, geralmente para avaliar parâmetros e variáveis de um determinado processo 

ou sistema. Literalmente, um experimento é um teste. Mais formalmente, define-se um 

experimento como um teste ou uma série de teste sem que as mudanças intencionais, sejam 

feitas para os fatores de entrada de um processo ou sistema, de forma que se possa 

observar e identificar as razões para as mudanças na resposta de saída. 

O planejamento de experimento é constituído de um conjunto de técnicas 

estatísticas que proporcionam um método estruturado para planejar, executar e analisar 

experimentos, usado para determinar qual a combinação ótima de variáveis para a 

obtenção da resposta desejada (Montgomery, 2005). O pacote estatístico DOE.base cria 

desenhos experimentais fatoriais completos e matrizes ortogonais para verificar efeitos 

principais entre variáveis. É uma ferramenta computacional que permite trabalhar com n 

pequeno. O DOE originou-se por volta de 1920, idealizado para investigar a luz do sol, 

água, quantidade de fertilizantes e solo (percentuais ótimos) subjacente à condição 

necessária para produzir a melhor colheita (Rowlands, 2003). 

Alguns fatores do processo ou sistema são controláveis, podendo ser avaliados e 

mensurados, outros fatores não são controláveis, quer por impossibilidade técnica ou por 

desconhecimento. Fatores não controláveis estão tipicamente associados à variabilidade 

percebida nas respostas observáveis sobre o produto (Montgomery, 2005). O processo ou 

sistema pode ser representado pelo modelo ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1. Modelo Geral de um processo ou sistema adaptado de Montgomery (2005). 

Para a mensuração dos resultados desta pesquisa todos os dados coletados nas 

entrevistas foram transcritos no Software SPSS-PC, versão 17.0. As planilhas do Excel 

2007 foram utilizadas para a confecção das tabelas e gráficos referentes às análises 

descritivas dos dados.  

Foi adotado o nível de significância p<0,05 (Levin, 1987) para todas as análises 

estatísticas, a saber, descritiva, com cálculo das médias, desvios-padrão e porcentagens dos 

dados sócio demográficos da amostra e dos escores globais e por domínio da escala 

WHOQOL-100 e do teste WAIS-III. 

Dois parâmetros foram avaliados como variáveis de entrada: os grupos, orientação 

e controle, e os testes qualitativos (perguntas no caso Whoquol e subtestes no caso Wais) 

para as variáveis respostas pré e pós o tratamento, com a utilização do software Minitab 

14. 

O software Mathcad 2000 foi utilizado para verificar o grau de afinidade entre as 

grandezas constituintes das relações investigadas pela abordagem estatística escolhida. 

Utilizou-se o método dos mínimos quadrados (Equação 1) como forma alternativa na 

determinação do parâmetro (α) responsável por definir equivalência entre as variáveis 

estudadas, em linhas gerais, intituladas pré (Pré) e pós (Pós) teste, sendo o valor ótimo da 

constante α para cada relação obtido com o auxilio do método de Newton-Raphson. 

 

α
n

2
i i

i 1

1
f( ) (Pos α Pre )

2


    
(

(1) 

 

Equação 1. Ressalta-se da Equação 1 que Pré e Pós são vetores constituídos por n 

elementos. 
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Os planejamentos fatoriais foram realizados na identificação dos efeitos principais e 

interações dos fatores para a qualidade de vida e desempenho cognitivo. Os gráficos 

construídos permitirão uma melhor visualização dos efeitos de cada um dos fatores 

envolvidos na análise de Média e porcentagem, investigando quais variáveis controláveis 

possuem efeito significativo nas variáveis respostas. Os gráficos de interações são usados 

para visualização do efeito das interações entre fatores experimentais (Werkema & Aguiar, 

1996). 

 

Considerações Éticas 

 

Foram asseguradas aos participantes as informações referentes aos métodos, 

objetivos e duração do estudo. Foi apresentado e discutido com cada entrevistado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo a assinatura do mesmo pré-requisito para 

participação no estudo (Anexo VIII). Também foi apresentado e discutido o Questionário 

de Estratificação de Risco (Anexo IX) que serviu para identificar fatores de risco dos 

sujeitos para determinada doença ou condição. Os sujeitos foram informados sobre a 

duração das intervenções e da coleta de dados, sobre a confidencialidade na condução do 

estudo e a garantia de que sua participação na pesquisa não lhes oferecerá riscos e sobre a 

possibilidade de desistirem de participar a qualquer momento. As informações pessoais dos 

participantes foram mantidas em sigilo e os dados coletados anônimos. Resultados 

individuais não serão divulgados em nenhuma hipótese. Os participantes não tiveram 

custos e não receberam dinheiro pela participação no estudo. Cada sujeito recebeu um 

telefone de contato com a pesquisadora responsável, para sanar dúvidas ou saber sobre o 

andamento da pesquisa. O projeto de pesquisa foi aprovado em defesa para qualificação, 

pela Secretaria Municipal de Saúde e encaminhado ao Comitê de Ética da UFSJ. 

 

 

 

 

 

 

 

  



58 

 

RESULTADOS 

 

Os dados coletados por meio do questionário de estratificação de risco, questionário 

sociodemografico, Escala WHOQOL e Teste WAIS III, foram submetidos a análises 

estatísticas, com a finalidade de selecionar a amostra, caracterizar o perfil dos 

participantes, bem como descrever a qualidade de vida e o desempenho cognitivo dos 

idosos estudados. O objetivo principal foi verificar a hipótese de que os indivíduos do 

grupo experimental irão apresentar uma melhora estatisticamente significativa em relação 

ao grupo controle nos construtos Qualidade de Vida e Desempenho Cognitivo. Os 

resultados obtidos estão descritos a seguir. 
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Descrição da estratificação de risco dos grupos experimental e controle 

 

A identificação e exclusão dos indivíduos inaptos para a pesquisa foi reconhecida 

imediatamente após a aplicação do questionário de estratificação de risco. Foram 

identificados todos os indivíduos com fatores de risco e sintomas para o desenvolvimento 

de doenças significativas ou que deveriam receber avaliação médica antes de começarem 

qualquer programa de exercício físico. Dos 86 idosos cadastrados inicialmente para o 

estudo, 47 idosos compareceram ao pré-teste para serem submetidos, inicialmente, ao 

exame de estratificação de risco. Destes, 31 idosos foram excluídos por apresentarem 

fatores de risco alto (17%) ou moderado (49%) devido a condições de saúde, bem como 

por incompatibilidade de horários ou a realização de outras atividades paralelas já em 

desenvolvimento. Um dos fatores de inclusão ao estudo foi o sedentarismo dos idosos. 

Ficou definida uma amostra de 16 sujeitos que atendiam a todos os critérios de inclusão e 

exclusão, principalmente quanto aos fatores de risco que eram baixo conforme as 

recomendações do grupo ACSM (2010). Na tabela 1 abaixo encontra-se a descrição dos 

resultados da estratificação de risco. 

 

Tabela 1: Descrição das porcentagens (%) da estratificação de risco da amostra. 

 Porcentagens 

Risco baixo 34% 

Risco moderado 49% 

Rico alto 17% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Avaliação do efeito esporte orientação sobre a qualidade de vida e 

desempenho cognitivo na maturidade”. 
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Descrição do resultado sociodemografico dos grupos experimental e controle 

 

A seguir, serão apresentados os resultados referentes às características 

sociodemograficas abordando seis categorias de analise: gênero, faixa etária, estado civil, 

escolaridade, renda e profissão. Esses dados serão apresentados em termos de medias, 

desvio padrão e porcentagens com o objetivo de caracterizar a amostra e apresentar o perfil 

dos participantes do estudo. 

 

Características sociodemograficas do grupo experimental 

 

A amostra total do grupo experimental foi composta por 6 mulheres e 2 homens 

totalizando 8 sujeitos. A média de idade foi de 68 ± 6,61 anos com idade mínima de 60 

anos e máxima de 77 anos. Quanto ao nível de escolaridade, verificou-se que 50% não 

completaram o ensino fundamental e apenas 12,5% possui o ensino médio completo, 

contudo 37,5% possuíam o primário incompleto. Em sua maioria são católicos, 

aposentados e possuem casa própria. A metade é viúvo e a outra metade dividiu-se em 

casados e solteiros. Suas rendas mensais variam de quinhentos a dois mil reais, sendo que a 

metade do grupo ganha entre mil e mil e quinhentos reais. Quanto à profissão 75% são 

aposentados e 25% trabalham informalmente.  

 

Características sociodemograficas do grupo controle 

 

 A amostra foi composta por 6 mulheres e 2 homens 8 sujeitos. A média de idade 

foi de 66,9 ± 6,01 anos, idade mínima de 60 anos e a máxima de 76 anos. Quanto ao nível 

de escolaridade, verificou-se que 75% não completaram o ensino fundamental e apenas 

25% não concluíram o ensino médio. Todos os idosos neste grupo são católicos e possuem 

casa própria. Em sua maioria são viúvos, apenas 25% são casados. A metade é aposentada 

e 35,5% são pensionistas e 12,5% autônomos. Suas rendas mensais variam de quinhentos a 

dois mil reais, sendo que a metade do grupo ganha entre mil e mil e quinhentos reais. 

Quanto à profissão 75% são aposentados e 25% trabalham informalmente. Na Tabela 2, 

abaixo estão apresentadas as características sociodemograficas dos dois grupos. 
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Tabela 2: Características sociodemograficas dos grupos experimental e controle 

 GE GC 

 X DP X DP 

Idade 68 6,61 66,9 6,01 

Características Porcentagens 

Sexo   

Feminino 75% 75% 

Masculino 25% 25% 

Nível de escolaridade   

Analfabeto/Primário incompleto 37,5% - 

Primário comp./Ginasial incompleto 50% 75% 

Ginasial comp./Colegial incompleto - 25% 

Colegial comp./Superior incompleto 12,5% - 

Religião   

Católicos 87,5% 100% 

Outros 12,5% - 

Estado civil   

Solteiros 25% - 

Casados 25% 25% 

Viúvo 50% 75% 

Profissão   

Informal 25% - 

Aposentado 75% 50% 

Autônomo - 12,5% 

Pensionista - 37,5% 

Renda Mensal   

Ate R$500 - 12,5% 

Entre 501 e 1000 37,5% 50% 

Entre 1001 e 1500 50% 37,5% 

Entre 1501 e 2000 12,5% - 

Casa própria   

Sim 87,5% 100% 

Não 12,5% - 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Avaliação do efeito esporte orientação sobre a qualidade de vida e 

desempenho cognitivo na maturidade”.  
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Descrição da analise do Whoqol-100 no grupo experimental e controle 

 

A seguir, serão apresentados os resultados referentes às analises do instrumento de 

medida Whoqol-100 abordando as médias do pré e pós-testes para cada grupo e as 

porcentagens das correlações entre o pré e do pós-teste dos dois grupos, por facetas, por 

domínios e o resultado geral de ambos. Esses dados serão apresentados em termos de 

médias e porcentagens com o objetivo de determinar e definir a equivalência das variáveis 

estudadas.  

Como pode ser observado abaixo no gráfico 1 quanto ao resultado geral na escala 

de qualidade de vida, o grupo Orientação apresentou  uma média no pré-teste de 3,23 e no 

pós-teste de 3,24. No gráfico 2 observa-se que a média no pré-teste para o grupo controle 

foi de 3,33 e no pós-teste 3,28. 

 

Gráficos 1 e 2: Resultado geral das médias do pré e do pós-teste do WHOQOL-100. 

 

  

Fonte: Análises estatísticas pelo software Minitab  

 

O Gráfico 3 a seguir apresentou percentualmente o resultado da correlação entre o 

pré e do pós-teste dos dois grupos em relação às facetas do instrumento Whoqol-100, onde 

o grupo orientação apresentou 0,5% e o controle 0,9%. Já no gráfico 4 estão os valores 

percentuais em relação aos domínios com o resultado positivo de 2,08% para o grupo 

orientação e negativo de 
–
 0,8 para o grupo controle.  
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Gráficos 3 e 4: Resultado por facetas e domínios em porcentagem do pré e do  pós-teste 

do instrumento de medida WHOQOL-100. 

 

  

Fonte: Análises estatísticas pelo software Mathcad  

 

No gráfico 5 abaixo foi utilizada a forma de porcentagem para demonstrar o 

desempenho dos dois grupos em relação ao instrumento de medida Whoqol-100 de uma 

maneira mais sutil, pois o n da amostra era pequeno e ao aumentar a sensibilidade do teste 

uma aproximação mais concreta do resultado foi constatada, demonstrando a diferença  

real do crescimento do grupo experimental com 2,58% sobre o grupo controle com 0,1%.  

 

Gráfico 5: Resultado geral das facetas e domínios em porcentagem do grupo orientação e 

controle do instrumento de medida WHOQOL-100. 

 

 

Fonte: Análise estatística pelo software Mathcad 
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Descrição da analise do Teste Wais-III no grupo experimental e controle 

 

A seguir, serão apresentados os resultados referentes às analises do instrumento de 

medida Wais-III. Serão apresentadas, as médias dos índices fatoriais do pré e pós-testes e 

as porcentagens das correlações em relação ao pré e pós-testes dos dois grupos, por escalas 

(verbal e de execução) e por índice fatorial (Organização perceptual), além do resultado 

geral dos mesmos. Esses dados serão apresentados em termos de medias e porcentagens 

com o objetivo de determinar e definir a equivalência das variáveis estudadas.  

O gráfico 6 abaixo apresenta as médias do pré e do pós-teste do instrumento de 

medida Wais III, na escala verbal no grupo Orientação onde se constatou que a média no 

pré-teste foi de 9,6 e no pós-teste 8,9. No gráfico 7 estão os mesmos resultados  no grupo 

controle onde se observa que a média no pré-teste foi de 7,7 e no pós-teste de 7,2. 

 

Gráficos 6 e 7: Resultado das médias da escala verbal no pré e do pós-teste do instrumento 

de medida Wais III para os grupos orientação e controle. 

 

 

 

Fonte: Análises estatísticas pelo software Minitab  

 

Como se pode observar no Gráfico 8 a seguir quanto ao resultado da correlação 

entre o pré e do pós-teste dos dois grupos (orientação e controle) houve um crescimento de 

2% no grupo orientação e um decréscimo de 9,12% no grupo controle. 
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Gráfico 8: Resultado percentual da correlação da escala verbal nos grupos orientação e 

controle do instrumento de medida Wais III 

 

 

 

Fonte: Análise estatística pelo software Mathcad 

 

No gráfico 9 abaixo foram apresenta-se as médias do instrumento de medida Wais 

III, na escala de execução do grupo Orientação cuja média no pré-teste foi de 10,1 e no 

pós-teste 10,18. No gráfico 10, a seguir a média do grupo controle no pré-teste era de 8,48 

e no pós-teste 8,22. 

 

Gráficos 9 e 10: Resultado das médias do subteste execução no pré e pós-teste do Wais III 

 

Fonte: Análises estatísticas pelo software Minitab 
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O Gráfico 11 abaixo apresenta o resultado da correlação entre o pré e do pós-teste 

dos dois grupos (orientação e controle) sendo observado que houve um crescimento 

(1,94%) no grupo orientação e um decréscimo (-2,3%) no grupo controle. 

 

Gráfico 11: Resultado percentual da correlação da escala de execução nos grupos 

orientação e controle do instrumento de medida Wais III. 

 

 

Fonte: Análise estatística pelo software Mathcad 

 

No gráfico 12 a seguir estão as médias do instrumento de medida Wais III, no 

índice fatorial organização perceptual no grupo Orientação onde se constatou que a média 

no pré-teste foi de 9,73 e no pós-teste foi de 9,77.  Ao lado, o gráfico 13 apresenta as os 

resultados obtidos no grupo Controle onde se constatou que a média no pré-teste era de 8,7 

e no pós-teste 8,06. 

 

Gráficos 12 e 13: Resultado das médias do subteste organização perceptual (OP) no pré e 

do pós-teste do Wais III. 
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O Gráfico 14 a seguir apresenta o resultado da correlação entre o pré e o pós-teste 

dos dois grupos (orientação e controle) sendo observado no resultado do índice fatorial que 

houve um crescimento de 0,32% no grupo orientação e um decréscimo de 7,36% no grupo 

controle. 

 

Gráfico 14: Resultado percentual da correlação do índice fatorial organização perceptual 

nos grupos orientação e controle do instrumento de medida Wais III. 

 

Fonte: Análise estatística pelo software Mathcad 

 

Abaixo no gráfico 15 observa-se o desempenho geral de todos os subtestes dos dois 

grupos em relação ao instrumento de medida Wais III. Observa-se crescimento (0,4%) do 

grupo experimental (orientação) e um decréscimo (-3,56%) do grupo controle. 

 

 Gráfico 15: Resultado geral (organização perceptual, execução e verbais) 

em porcentagem do grupo orientação e controle do instrumento de medida Wais-III. 

 

Fonte: Análise estatística pelo software Mathcad 
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DISCUSSÃO 

 

A seguir serão discutidos os resultados obtidos com a realização do presente estudo. 

A primeira questão que deve ser destacada é o sucesso alcançado em oferecer aos idosos 

com mais de 60 anos a aprendizagem e a prática de um esporte. Geralmente, somente 

aqueles idosos que começam a praticar algum esporte na juventude continuam a fazê-lo na 

maturidade, mesmo assim, a retomada ou início desta prática é para pouquíssimos idosos e 

apenas como lazer. Com o esporte orientação é possível aprender e começar a praticar em 

qualquer época da vida.  

Apesar de ser praticado há mais de 100 anos nos países nórdicos, o esporte 

orientação ainda não é considerado um esporte olímpico e somente nas últimas décadas 

tem chamado a atenção de educadores e psicólogos devido ao seu potencial 

multidisciplinar, profilático, preventivo e curativo. O progresso alcançado pelos idosos 

participantes das oficinas do esporte orientação que no final, dominavam a técnica de 

navegação, utilizando a bússola adequadamente e fazendo a leitura correta do mapa 

encontrando os pontos locados sem nenhum tipo de ajuda, a alegria estampada no rosto de 

cada um por aprender e praticar um esporte inicialmente difícil, desafiador e complexo, já 

são indicadores qualitativos da melhoria na qualidade de vida e do incremento do 

desempenho cognitivo. Fundamental para o sucesso foi escolher uma metodologia de 

ensino específica para transmitir todos os pormenores de um esporte que envolve 

componentes físicos, mentais e emocionais.  

Enfatiza-se a necessidade de maiores cuidados com esta faixa etária quanto a 

exames minuciosos antes de começar o processo de aprendizagem do esporte, como foi 

feito neste estudo. Com o avanço do envelhecimento na população e a evolução de 

métodos diagnósticos da condição de saúde é de suma importância a avaliação dos escores 

de risco, a fim de beneficiar e orientar não só este grupo, mas qualquer indivíduo que inicia 

alguma prática de atividade física (ACSM/AHA, 1998). O instrumento utilizado neste 

estudo para estratificar fatores de risco foi uma ferramenta importante para identificar um 

conjunto de fatores (fisiológicos, metabólicos, antropométricos e neuromotores) para a pré-

participação no estudo. Aqueles que apresentaram escores de risco alto e moderado foram 

aconselhados e encaminhados, não sendo incluídos no estudo. Os resultados em relação a 

estratificação de risco indicaram que o grupo de idosos incluídos neste estudo eram 
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aparentemente saudáveis não apresentando fatores de rico alto ou moderado. Observação 

que foi mantida durante toda a realização do experimento. 

Quanto ao perfil sócio-demográfico, mais da metade dos idosos tinham o nível de 

escolaridade baixo, além de rendimento pequeno e sem atividade de trabalho na atualidade, 

como se caracterizam os idosos brasileiros (IBGE, 2008). A amostra foi composta por 

idosos de ambos os sexos, sendo a maioria do sexo feminino. Alguns estudos destacam a 

prevalência do sexo feminino em grupos de convivência ou grupos da terceira idade 

constatando que a participação masculina raramente ultrapassa 20% (Gonçalves, Dias, & 

Liz, 1999). Como resultado das entrevistas realizadas, observou-se que a mulher é mais 

flexível e receptiva do que o homem com relação a prática esportiva, inclusive mais 

otimista em relação ao futuro, acreditando que ainda pode aprender algo novo. Por isso, a 

presença feminina nas atividades físicas e fora de casa é sempre mais numerosa, enquanto 

os homens preferem uma rotina de televisão, jogos de baralhos ou dominó. Conforme os 

estudos analisados para esta dissertação o sexo feminino predominou entre as pesquisas 

(Banhato et al., 2009; Conte e Lopes 2005; Mazo, Z. G. et al., 2009; Junior, Schuster e 

Polese, 2009; Custódio, V. M. et al., 2009; Carvalho e Carvalho, 2008; Tribess, Virtuoso et 

al. 2008; Gordia, P. A. et al., 2005; Machado, C. S. M. et al., 2008; Marques, Costa e 

Pinto, 2009; Nakagava & Rabelo et al., 2007; Castro, C. J. 2009; Mazo Z. G. et al., 2008; 

Quadros et al., 2008; Toscano e Oliveira, 2009; Gobbo e Carvalho 2002; Rocha, Tribess e 

Virtuoso 2007; Cieslak, F. et al., 2006; Antunes et al., 2001; Kasai et al., 2008; Borges et 

al., 2009; Silva & Santos, 2009; Argimon et al., 2004) fazendo-se necessário uma maior 

intervenção e incentivo das políticas públicas, dos profissionais de saúde e da família para 

inserir os homens nos diversos programas existentes para esta etapa da vida. 

Na população estudada, a média de escolaridade formal é muito baixa. Foi 

observada uma diferença estatística em relação aos indivíduos com menor ou sem 

escolaridade no grupo experimental (esporte orientação), onde os idosos possuíam 

analfabetismo e/ou ensino fundamental 1 incompleto (antigo primário). Já o grupo controle 

que apresentou menor qualidade de vida e menor desempenho cognitivo no pós-teste em 

relação ao grupo experimental, possuía maior nível de escolaridade sendo esta entre o 

ensino fundamental 1 completo e o ensino médio incompleto (antigos primário e/ou 

ginasial e o colegial). Este resultado vai de encontro com alguns estudos analisados onde a 

maioria dos idosos tinha o nível de escolaridade baixa e era indicado o declínio cognitivo 

dos mesmos para estes autores (Mota, et al., 2007; Quadros et al., 2008; Caixeta e Ferreira, 
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2009; Santos et al., 2009; Pereira et al., 2006; Reis et al, 2009; Conte e Lopes, 2005; 

Farenzena, Argimon, Moriguchi e Portuguez, 2007).  

Os resultados obtidos nas medidas do desempenho cognitivo para os dois grupos foi 

relativamente baixa, além de ser observada durante as entrevistas uma falta de 

compreensão quanto às instruções dos testes, havendo necessidade de repetir as instruções 

e explica-las de maneira mais compreensiva. Provavelmente, índices mais elevados na 

analise do desempenho cognitivo seriam obtidos se a escolaridade dos idosos analisados 

fosse mais alta. Como também o resultado poderia ser melhor se somente técnicas de 

medidas não verbais fossem utilizadas. Sugere-se replicar o estudo em idosos com 

diferentes níveis de escolaridade, bem como utilizar outros meios de medida do 

desempenho cognitivo. Os resultados sugerem a importância de adaptar os instrumentos 

para obter dados mais confiáveis, além de confirmar o impacto de uma comunicação 

compreensiva para a inclusão dos idosos às atividades propostas. Ou seja, mesmo com 

resultados relativamente baixos no Teste Wais-III, os idosos foram capazes de aprender e 

praticar o esporte orientação. 

Quanto à moradia, a maioria dos idosos deste estudo possui casa própria, 

principalmente do grupo controle. No grupo orientação é uma minoria que não possui casa 

própria relatando que moram na casa de membros da família, tais como, filhos, netos e 

outros parentes. Segundo Pereira et al. (2006) a moradia e o ambiente físico adequados têm 

influência positiva na qualidade de vida do idoso.  

Observa-se ao analisar as características sócio-demográficas da população idosa do 

presente estudo um perfil menos favorecido em relação aos aspectos socioeconômicos. Os 

resultados concordam com as condições investigadas em outros estudos, particularmente 

de idosos mais pobres (Santos, et al., 2009; Pereira et al., 2006; Reis et al, 2009; Conte e 

Lopes, 2005; Farenzena, Argimon, Moriguchi e Portuguez, 2007). Além disso, como 

consequência da vida atual mais solitária, devido às mudanças na estrutura familiar, o 

idoso muitas vezes tem que arcar com os custos de manutenção de sua casa, apenas com a 

sua única fonte de renda, a aposentadoria. Por outro lado, com o evento da aposentadoria, 

consequentemente há um aumento do tempo livre disponível (Dumazedier, 1994). Para o 

idoso, as práticas corporais de tempo livre têm uma amplitude, uma diversidade e um 

caráter ao mesmo tempo mais lúdico e existencial, o que pode influenciar diretamente uma 

maior participação em programas de atividades físicas após a aposentadoria.  
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Estas características apontadas acima, particularmente quanto ao perfil sócio 

demográfico, acrescidas ao sedentarismo próprio da idade, inviabilizam a prática de 

esportes de maneira geral. Entretanto, a prática do esporte orientação não depende de nível 

elevado de escolaridade, pelo contrário, a prática deste esporte favorece o incremento 

cultural e intelectual, possibilitando que o idoso não se sinta discriminado pela baixa 

escolaridade e ainda ganhe em perceber sua capacidade de aprender e praticar algo novo e 

aparentemente complexo. Com isto constata-se que o esporte orientação é uma modalidade 

esportiva de inclusão social, pois não discrimina e nem beneficia o praticante, seja por 

nível social, de escolaridade, idade ou condicionamento físico (Arsénio & Baltazar, 1994; 

Dornelles, 2003; Soares, 2009). 

Observou-se que a variável religião apareceu de modo significativo para os dois 

grupos. Todos os idosos pertenciam a uma religião. Em síntese, os relatos obtidos apontam 

a necessidade e a importância dada em relação ao suporte espiritual, emocional e social 

fornecido pela religião. Autores apontam esta como fonte de reconforto e bem-estar 

mental, e ainda atribuem a religiosidade à capacidade de amenizar os efeitos negativos das 

situações problemáticas da vida (Mazo, et al., 2009). Talvez por esta razão, os indivíduos 

deste estudo falavam de sua preocupação com a sua saúde física e mental e participaram 

efetivamente de todas as atividades propostas pelo mesmo, como uma maneira de obter 

melhores condições de lidar com as situações traumáticas da vida como indicou os estudos 

de Ellison (1991).  

Além dos aspectos espirituais, outro aspecto que influencia na qualidade de vida 

dos idosos é o nível de independência e o bem estar psicológico. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde, uma vida ativa melhora a saúde mental e por consequência promove 

mais contatos sociais. Manter-se ativo pode ajudar pessoas idosas a ficarem independentes 

o máximo possível, por um período de tempo mais longo (Mazo, et al., 2009). Com o 

aumento da idade as preocupações relacionadas à saúde também aumentam visto que a 

amostra deste estudo foi constituída por pessoas com idade entre 60 e 77 anos. No presente 

estudo todos os idosos afirmaram que aderiram à atividade proposta para “prevenir 

doenças” e “melhorar a qualidade de vida”. Isto demonstra terem a consciência dos 

benefícios desta prática para melhorar ou manter o estado de saúde, pois no tempo de 

intervenção para a aprendizagem e prática do esporte orientação não houve desistência ou 

faltosos. Estes resultados são concordantes com o estudo de Marques, Costa e Pinto (2009) 

quanto aos benefícios obtidos com a prática regular de atividade física. Os autores 



72 

 

descreveram que os idosos relataram sentirem-se mais dispostos para as atividades 

cotidianas, com menos dores articulares, apresentando maior convivência, maior rede de 

amizade e melhora no bem-estar geral, relacionando os benefícios, tanto aos ganhos físicos 

e psicológicos, quanto aos sociais. 

A maioria dos idosos do presente estudo eram viúvos, podendo sentirem-se 

sozinhos e desejarem a companhia de outras pessoas, o que também contribuiu para a total 

adesão a atividade do esporte orientação, aferida pela assiduidade de 100% e pela 

afirmação de satisfação do idoso em sair de casa para frequentar as oficinas propostas pelo 

estudo. Pesquisadores enfatizam a inclusão da atividade física em programas mundiais de 

promoção da saúde, devido às inúmeras evidências epidemiológicas que sustentam um 

efeito positivo de um estilo de vida ativo na prevenção e minimização dos efeitos 

deletérios do envelhecimento (Nelson et al.,2007 & OMS, 2006).  

Observando os resultados das médias no pré e do pós-teste do instrumento de 

medida Whoqol-100 constatou-se que o grupo Orientação indicou uma sutil melhora na 

qualidade de vida dos idosos analisados, em comparação ao grupo controle que indicou um 

decréscimo na qualidade de vida dos mesmos. Estes resultados concordam com algumas 

pesquisas em que as atividades físicas, sejam elas, hidroginástica, caminhada, dança, 

dentre outras, demonstraram efeito positivo na qualidade de vida em comparação a 

ausência da mesma (Mota, J. et al., 2007; Gordia, P. A. et al., 2005; Tribess, Virtuoso et 

al., 2008; Carvalho, Carvalho, 2008; Custódio, V. M. et al., 2009; Junior, Schuster, Polese, 

2009). 

Quando se comparam os resultados dos grupos, experimental e controle em relação 

às facetas e domínios do instrumento de avaliação da qualidade de vida observa-se um 

valor percentual final que nos informa que houve um crescimento no grupo orientação, 

enquanto no grupo controle os valores praticamente se anularam. Estes dados são 

concordantes com inúmeros estudos que indicam que os domínios da qualidade de vida são 

beneficiados pelas atividades físicas de maneira geral, tais como os estudos de Coelho & 

Costa, 2008; Quadros et al., 2008; Toscano e Oliveira, 2009; Pereira et al., 2006; 

Machado, C. S. M. et al., 2008; Gordia, P. A. et al., 2005; Junior, Schuster e Polese, 2009 

e Mazo, Z. G. et al., 2009. 

A estratégia de análise estatística, devido ao n da amostra pequeno, de utilizar os 

softwares Minitab 14 e Mathcad 2000, para aumentar a sensibilidade do teste e obter uma 

aproximação mais concreta do resultado, possibilitou avaliar o desempenho dos dois 
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grupos em relação ao instrumento de medida Whoqol-100 e demonstrar a diferença real no 

crescimento do grupo experimental (esporte orientação) sobre o grupo controle. Apesar de 

não haver nenhum estudo brasileiro ou internacional que avalie a influência do Esporte 

Orientação na qualidade de vida para comparação, as pesquisas analisadas para a presente 

dissertação demonstraram efeitos positivos significativos da atividade física, de maneira 

geral, na qualidade de vida (Mazo Z. G. et al., 2008; Coelho, Costa, 2008; Quadros et al., 

2008; Toscano & Oliveira, 2009; Castro, C. J. 2009; Cassiano et al., 2005; Gobbo & 

Carvalho, 2002; Rocha, Tribess & Virtuoso, 2007; Pereira et al., 2006; Nakagava & 

Rabeloet al., 2007; Cieslak, F. et al., 2006; Silva & Resende, 2005; Marques, Costa & 

Pinto, 2009; Machado, C. S. M. et al., 2008; Mota, J. et al., 2007; Gordia, P. A. et al., 

2005; Tribess, Virtuoso et al., 2008; Carvalho, Carvalho, 2008; Custódio, V. M. et al., 

2009; Junior, Schuster, Polese, 2009; Mazo, Z. G. et al., 2009; Conte & Lopes, 2005; 

Farenzena, Argimon, Moriguchi & Portuguez, 2007). 

Portanto, a aprendizagem e a prática do esporte orientação contribuíram na melhora 

da qualidade de vida. Vários estudos confirmam estes dados ao concluírem que indivíduos 

idosos obtiveram melhor qualidade de vida após a participação em um programa de 

atividade física (Mazo Z. G. et al., 2008; Coelho, Costa, 2008; Quadros et al., 2008; 

Toscano & Oliveira, 2009; Castro, C. J. 2009; Cassiano et al., 2005; Gobbo & Carvalho, 

2002; Rocha, Tribess & Virtuoso, 2007; Pereira et al., 2006; Nakagava & Rabelo, et al., 

2007; Cieslak, F. et al., 2006; Silva & Resende, 2005; Marques, Costa & Pinto, 2009; 

Machado, C. S. M. et al., 2008). 

Ao analisar as médias do pré e do pós-teste do instrumento de medida Wais III, 

quanto ao índice fatorial organização perceptual no grupo esporte orientação, observou-se 

no pós teste uma sutil melhora na organização perceptual dos idosos analisados e um 

decréscimo naqueles que não participaram da intervenção. Com o uso do Mathcad para 

verificar a correlação entre pré e pós-teste dos grupos experimental e controle, o 

decréscimo do grupo controle foi estatisticamente significativo quanto a organização 

perceptual, o que comprova o efeito positivo do esporte orientação para aqueles que 

aprenderam e praticaram.  

Também com relação ao subteste execução, o pós-teste indicou uma sutil melhora 

nos idosos analisados do grupo experimental e um decréscimo nos idosos que não 

participaram da intervenção. O resultado da correlação entre o pré e do pós-teste dos dois 

grupos (orientação e controle) mostrou que no subteste execução o grupo orientação 
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apresentou uma melhora em relação ao grupo controle. Quanto aos subtestes verbais no 

grupo Orientação e no grupo controle houve um decréscimo no pós-teste em ambos os 

grupos o que pode relacionar-se ao nível de escolaridade baixo dos dois grupos. Entretanto, 

analisando o resultado da correlação entre o pré e do pós-teste dos dois grupos (orientação 

e controle) através do Mathcad, observou-se que houve um crescimento de 2% no grupo 

orientação e um decréscimo de 9,12% no grupo controle, mostrando que nos subtestes 

verbais o grupo orientação apresentou uma melhora em relação ao grupo controle após a 

aprendizagem e a prática do esporte orientação. 

A análise de porcentagem através do Mathcad, para demonstrar o desempenho geral 

(organização perceptual, execução e verbais) dos dois grupos em relação ao instrumento de 

medida Wais III indicou de maneira sutil as diferenças reais entre os grupos, além de 

aumentar a sensibilidade do teste para uma aproximação mais concreta do resultado. Sendo 

assim, foi obtido um crescimento (0,4%) do grupo experimental (esporte orientação) e um 

decréscimo (-3,56%) do grupo controle. Apesar de não terem sido encontrados estudos 

quanto a organização perceptual, verbal e execução, relacionados a atividades físicas de 

idosos aparentemente saudáveis, alguns autores relatam resultados satisfatórios da 

atividade física sobre o desenvolvimento neuromotor no qual a organização perceptual faz 

parte (Friedman & Tappen, 1991 e Pasine & Dantas, 2003).  

Portanto, o esporte orientação influiu diretamente na melhora do desempenho 

cognitivo. Diversos estudos ajudam a confirmar estes dados, pois indicaram melhora 

significativa no desempenho cognitivo específico e global, no processo do envelhecimento 

em consequência da atividade física (Antunes et al., 2001; Banhato et al., 2009; Busse et 

al., 2008; Oliveira, Goretti e Pereira, 2006; Santos et al., 2009; Kasai et al., 2008; Borges 

et al., 2009; Caixeta e Ferreira, 2009; Silva e Santos, 2009; Argimon et al, 2004; 

Danucalov et al, 2007; Reis et al, 2009; Queirós et al, 2004; Quadros et al., 2008; Singh-

Manoux et al.,2005) 
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CONCLUSÕES 

 

O presente estudo objetivou verificar se a aprendizagem e a prática do Esporte 

Orientação melhoram a qualidade de vida e o desempenho cognitivo na maturidade. As 

diferenças estatísticas mais acentuadas do grupo experimental em relação ao grupo 

controle sugerem vantagens do esporte orientação para a qualidade de vida e o 

desempenho cognitivo. Por outro lado, a falta de praticar atividades físicas, mantém 

inalterada ou leva a diminuição da qualidade de vida e do desempenho cognitivo. A 

hipótese formulada para este estudo foi confirmada e amplamente amparada pelos estudos 

que comprovam o impacto das atividades físicas, de maneira geral, nos construtos 

estudados nesta dissertação. 

Conforme as análises apresentadas houve mudanças, tanto na qualidade de vida, 

quanto no desempenho cognitivo dos idosos, mesmo considerando como limitação do 

estudo, o número pequeno de participantes. Certamente que com um grupo maior, amplia-

se o poder dos testes para fazer comparações que possibilitem modelagens estatísticas mais 

avançadas mensurando com mais precisão diferenças entre grupo experimental e controle. 

O Planejamento fatorial empregado neste estudo foi uma alternativa importante para 

verificar com maior sensibilidade se houve diferenças estatisticamente significativas nos 

grupos e entre eles.  

Os resultados da presente pesquisa confirmaram o que os estudos revisados 

concluíram quando estudaram a qualidade de vida em idosos praticantes de atividades 

físicas, que há melhoria acentuada decorrente da prática, entretanto, uma limitação para o 

estudo é não haver ainda pesquisas sobre o tema neste grupo populacional para 

comparações mais efetivas. Por outro lado, os dados obtidos irão contribuir para preencher 

esta lacuna nos estudos científicos na área inaugurando uma discussão sobre o esporte 

orientação, particularmente quanto a sua aprendizagem e prática pela população madura.  

Ao realizar diagnósticos de indicadores básicos, tais como os dados 

sociodemograficos e a descrição dos problemas e necessidades que afetam e influenciam o 

bem-estar dos idosos, deparamos com a necessidade em garantir-lhes a permanência em 

nossa sociedade de forma independente. Nesse sentido é requerido um maior 

comprometimento da sociedade em ações educativas que reforcem os comportamentos 

saudáveis desta população, e consequentemente ofereçam uma atenção básica integral e de 

qualidade, focando questões sociais, culturais e ambientais fazendo que os idosos 
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conheçam seus direitos e deveres (Silva & Resende, 2005). Houve nesse estudo uma 

preocupação em valorizar a longevidade, bem como a qualidade de vida destes idosos, 

independente de suas condições de vida.  

Conforme Neri (2001; 2002) para se envelhecer bem é necessário equilibrar as 

potencialidades e limitações, no sentido de que se possam desenvolver mecanismos 

eficazes para se lidar com as perdas no processo de envelhecimento e adaptar-se às 

desvantagens e incapacidades que podem ocorrer na velhice. Toscano e Oliveira (2009) 

afirmaram que o estilo de vida saudável tem sido associado ao hábito de práticas de 

atividades físicas e, consequentemente, a melhores padrões de saúde e qualidade de vida. 

Pensando nisso, pode-se citar o tempo livre do idoso, o qual, despojado de certas 

obrigações, em decorrência da aposentadoria, como foi mostrado anteriormente, aproveita 

melhor o seu tempo com atividades mais significativas no âmbito do lazer. As atividades 

físicas praticadas pelos idosos podem ser variadas, desde que não impliquem em riscos 

para a saúde, independente dos aspectos físico, motor, cognitivo e social apenas 

respeitando seus próprios limites objetivando a saúde física e mental (Gobbo & Carvalho 

D., 2002). Nesse sentido, as atividades no âmbito do lazer necessitam estar em evidência 

nos estudos referentes a esta faixa etária, por representarem essa importante mudança. De 

acordo com os estudos consultados, a produção de conhecimentos referente ao lazer para 

pessoas idosas ainda é pouco expressiva. 

Limitações deste estudo, dizem respeito a amostra pequena que impede a 

generalização dos achados e a ausência de estudos para efetuar comparações mais 

apuradas. No entanto, os objetivos foram atendidos e a hipótese confirmada no escopo do 

desenho do presente estudo. Sugere-se a continuidade de estudos com este segmento e a 

modalidade esportiva orientação, comparando com outras modalidades que envolvam a 

prática de atividade física. 

Finalmente, concluiu-se que o esporte orientação pode ser ensinado com sucesso a 

pessoas maduras. Incentiva-se que sua prática seja oferecida em todos os segmentos sociais 

frequentados pelos idosos como ferramenta para melhor qualidade de vida e como estímulo 

ao melhor desempenho cognitivo. 
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ANEXO I 

(PESQUISAS DA QUALIDADE DE VIDA) 
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ANEXO II 

(PESQUISAS DO DESEMPENHO COGNITIVO) 
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ANEXO III 

(ESCALAS WECHSLER DE INTELIGÊNCIA/ANO DE PUBLICAÇÃO E ETÁRIA A 

QUE SE DESTINAM) 
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Tabela 3 - Escalas Wechsler de Inteligência/Ano de publicação e Etária a que se 

destinam. 

Escala 
Ano de 

publicação 

Faixa 

etária 

1. Wechsler-Bellevue Intelligence Scale – Form I 1939 7 – 69 

2. Wechsler-Bellevue Intelligence Scale – Form II 1946 10 – 79 

3. Wechsler Intelligence Scale for children 1949 5 – 15 

4. Wechsler adult Intelligence Scale 1955 16 – 64 

5. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence  1967 4 - 6,5 

6. Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised 1974 6 – 16 

7. Wechsler adult Intelligence Scale-Revised 1981 16 – 74 

8. Wechsler Preschool and Primary Scale of 

Intelligence-Revised 
1989 3 - 7,5 

9. Wechsler Intelligence Scale for Children-Third 

edition 
1991 6 – 16 

10. Wechsler adult Intelligence Scale-Third edition 1997 16 – 89 

11. Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence 1999 6 – 89 

Fonte: Nascimento (2002) 
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ANEXO IV 

(DOMÍNIOS E FACETAS DO WHOQOL-100) 
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Tabela 4 - Domínios e Facetas do WHOQOL-100 

Domínio I - Domínio físico 

1. Dor e desconforto 

2. Energia e fadiga 

3. Sono e repouso 

Domínio II - Domínio psicológico 

4. Sentimentos positivos 

5. Pensar, aprender, memória e concentração 

6. Auto-estima 

7. Imagem corporal e aparência 

8. Sentimentos negativos 

Domínio III - Nível de Independência 

9. Mobilidade 

10. Atividades da vida cotidiana 

11. Dependência de medicação ou de tratamentos 

12. Capacidade de trabalho 

Domínio IV - Relações sociais 

13. Relações pessoais  

14. Suporte (Apoio) social 

15. Atividade sexual 

Domínio V- Ambiente 

16. Segurança física e proteção 

17. Ambiente no lar 

18. Recursos financeiros 

19. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 

20. Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 

21. Participação em, e oportunidades de recreação/lazer 

22. Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 

23. Transporte 

Domínio VIU- Aspectos espirituais/Religião/Crenças pessoal 

24. Espiritualidade/religião/crenças pessoais 

Fonte: Grupo WOQOL-100 (1998) 
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ANEXO V 

(CLASSIFICAÇÃO GERONTOLÓGICA) 
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Tabela 5 - Classificação Gerontológica  

 

1. Idade Adulta Jovem ou Juvenil - 15 a 30 anos 

 

2. Idade Madura - 31 a 45 anos  

 

3. Idade de Mudança ou Média ou Involução ou Envelhecimento - 46 a 60 anos 

 

4. Idade do Homem mais velho - 61 a 75 anos 

 

5. Idade do homem velho - 76 a 90 anos 

 

6. Idade do homem muito velho - mais de 90 anos. 

Fonte: OMS (2006) 
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ANEXO VI 

(DESCRIÇÃO DAS ESCALAS DO WAIS-III E SEUS SUBTESTES) 
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Tabela 6 - Descrição das escalas do WAIS-III e seus Subtestes. 

 

 Vocabulário 

Um conjunto de figuras coloridas representando objetos e ambientes 

comuns, onde falta uma parte importante que o examinando deve 

identificar. 

 Semelhanças 
Uma série de pares de palavras apresentadas oralmente para medir a 

capacidade sintetizar e descobrir as relações verbais do examinando. 

 Aritmética 

Uma série de problemas de aritmética que o examinando deve resolver 

mentalmente e oralmente (concentração mental e perícia 

computacional). 

Verbal Dígitos 
Uma série de seqüências numéricas apresentadas oralmente onde o 

examinando deve repetir literalmente, na ordem direta e inversa. 

 Informação 

Uma série de perguntas apresentadas oralmente que avaliam o 

examinando sobre conhecimentos adquiridos através da escola e da 

experiência cultural. 

 Compreensão 

Uma série de perguntas, apresentadas oralmente que exigem que o 

examinando compreenda e articule regras sociais e conceitos da vida 

diária. 

 
Seqüência de 

números e letras 

Uma série de números e letras apresentadas oralmente que o 

examinando deve repetir, também oralmente, com os números em 

ordem crescente e as letras em ordem alfabética. 

   

 
Completar 

figuras 

Um conjunto de figuras coloridas representando objetos e ambientes 

comuns, onde falta uma parte importante que o examinando deve 

identificar. 

 Códigos 
Uma série de números, cada um associado a um símbolo correspondente 

onde o examinando escreve o símbolo associado a cada número. 

 Cubos 

Um conjunto de padrões geométricos bidimensionais formados por 

cubos que o examinando deve reproduzir a partir de um padrão 

apresentado. 

Execução 
Raciocínio 

Matricial 

Uma serie de padrões abstratos colocados em uma matriz que o 

examinando deve completar. 

 
Arranjo de 

Figuras 

Um conjunto de figuras apresentadas fora de ordem que o examinando 

deve reordenar para formar uma história com seqüência lógica. 

 
Procurar 

símbolos 

Uma série de símbolos pareados, cada qual consistindo de um grupo 

modelo e de um grupo de procura. O examinando indica, marcando no 

quadro apropriado, se um símbolo-modelo se encontra no grupo de 

procura. 

 Armar objetos 
Uma série de quebra-cabeças de objetos comuns, apresentados em uma 

disposição padronizada, para formar uma história (teste opcional). 

Fonte: Nascimento, 2002; Taub, 2001 
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ANEXO VII 

(DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES FATORIAIS DO WAIS-III) 
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Tabela 7 - Descrição dos Índices Fatoriais do WAIS-III. 

 

 1. Vocabulário 

Compreensão Verbal 2. Semelhanças 

 3. Informação 

  

 4. Completar Figuras 

Organização Perceptual 5. Cubos 

 6. Raciocínio Matricial 

  

 7. Aritmética 

Memória Operacional 8. Dígitos 

 9. Sequência de Números e Letras 

  

 10. Procurar Símbolos 

Velocidade de Processamento 11. Códigos 

  

Fonte: Taub, 2001 
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ANEXO VIII 

(TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO) 
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Programa de Pós-Graduação em Psicologia - linha de pesquisa em 

Saúde Mental da Universidade Federal de São João del - Rei/MG. 

Investigadora responsável: Prof
a
. Esp. Vanessa Conrado Montalvão 

Torres. Orientadora responsável: Prof
a
. Dr. Ana Maria de Oliveira 

Cintra. Coorientador responsável: Tony Meireles dos Santos 

Nome  Número  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, acima identificado, voluntariamente concordo em participar do estudo intitulado “O 

EFEITO DO ESPORTE ORIENTAÇÃO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA E 

DESEMPENHO COGNITIVO NA MATURIDADE”. 

Fui informado que este estudo tem como objetivo avaliar o efeito do Esporte Orientação 

sobre a qualidade de vida e o desempenho cognitivo na maturidade utilizando os instrumentos 

Whoqol-100 e Wais-III. O Esporte Orientação é uma atividade física em que deve-se encontrar 

pontos de controle em um terreno com o auxílio de uma bússola e um mapa. 

Fui informado ainda que os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por 

isso a minha participação é importante para suprir a carência de evidências científicas que predizem 

em simultâneo os efeitos do Esporte Orientação na qualidade de vida e no desempenho cognitivo 

utilizando sujeitos voluntários que não praticam exercícios físicos. Espera-se como benefício 

mostrar que a prática do Esporte Orientação contribui mais efetivamente na melhora da qualidade 

de vida e do desempenho cognitivo do que uma atividade física regular. 

Para isso, participarei de dois encontros semanais, com duração de 60 minutos cada, 

durante três meses nas instalações da Apollo Academia em São João Del Rei – MG quando serão 

realizados procedimentos práticos específicos para o grupo para o qual eu for sorteado e serão 

aplicados testes que irão avaliar a minha qualidade de vida e o meu desempenho cognitivo. A 

descrição dos procedimentos encontra-se abaixo: 

1º-No primeiro momento participarei de uma palestra coletiva para apresentação do 

projeto. 

2º-Posteriormente o termo de Consentimento Livre e Esclarecido será lido e 

suficientemente explicado pelo entrevistador e se eu concordar em participar o assinarei.  

3º-A equipe de estagiários constituída por graduandos de Educação Física, efetuarão a 

entrevista do questionário de estratificação de fatores de risco, onde o resultado imediato 

possibilitará a minha inclusão ou exclusão do estudo para garantir a minha total segurança em 

participar.  

4º-As equipes de estagiários constituídas por graduandos de Educação Física e Psicologia 

procederão à aplicação do questionário sociodemografico. 

5º-As equipes de estagiários constituídas por graduandos de Educação Física e Psicologia 

procederão à aplicação das escalas para avaliar a qualidade de vida (Whoqol-100). 

6º-A equipe de estagiários constituída por graduandos de Psicologia efetuarão a aplicação 

das escalas para avaliar desempenho cognitivo (Wais-III). 

7º-Serei sorteado para participar de um dos grupos do estudo (grupo esporte orientação ou 

grupo controle). 

1. O grupo Esporte Orientação aprenderão todas as técnicas de leitura do mapa, uso da 

bússola, avaliação e escolha da rota, concentração, tomada de decisão e caminhar em terreno 

natural. 

2. O grupo controle ficará sem realizar nenhuma das atividades acima descritas. 

Não haverá reembolsos para custear gastos de transporte e alimentação.Compreendo ainda 

que: não há desconforto ou risco à minha vida. Estou sendo informado de que, raramente poderá 

ocorrer: dores musculares e pequeno cansaço físico ou outras manifestações típicas da realização 

de esforços físicos de pequena intensidade. Caso aconteça algum destes problemas, serei avaliado e 

orientado por um profissional gratuitamente.  

http://www.ufsj.edu.br/dpsic/ana_cintra.php
http://www.ufsj.edu.br/dpsic/ana_cintra.php
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Tenho plena liberdade para afastar-me do estudo em questão, a qualquer momento que 

desejar, sem nenhuma obrigatoriedade de prestar quaisquer esclarecimentos e sem ônus pessoal, 

informando o meu afastamento somente ao pesquisador responsável. 

Caso alguma anormalidade seja detectada antes ou durante os procedimentos deste estudo 

serei automaticamente desligado recebendo a comunicação e os encaminhamentos necessários, sem 

nenhum ônus para mim. 

Terei acesso a todos os dados referentes a este estudo, incluindo o relatório final sem 

nenhum tipo de identificação da minha pessoa.Todas as informações obtidas nos testes por mim 

realizados serão única e exclusivamente utilizadas para fins acadêmicos e científicos, incluindo 

publicação em literatura especializada, sendo respeitado o meu anonimato. As informações 

divulgadas serão coletivas e anônimas. 

Estou ciente que receberei ligações ou outra via de contato eletrônico dos organizadores do 

estudo a fim de planejar minha participação. 

Pela minha participação no estudo, não receberei qualquer valor em dinheiro, mas terei a 

garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de minha 

responsabilidade. Meu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois serei 

identificado com um número. 

Eu, ____________________________________________________________, recebi 

todas as informações acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei 

submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e os benefícios do estudo. Eu entendi que 

sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão. 

Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por 

participar do estudo. 

Eu concordo em participar do estudo.  

 

São João del - Rei, _____ de __________________ de 2011. 

 

   
Assinatura do voluntário  Documento de identidade 

   

   

   

Assinatura do entrevistador 

 

Autorizo o registro fotográfico da minha pessoa durante a realização de quaisquer 

procedimentos relacionados a este estudo, sabendo que será utilizado única e exclusivamente para 

fins acadêmicos e científicos, incluindo publicação em literatura especializada. A negativa a esta 

autorização não inviabiliza minha participação neste estudo. 

   

   

   
Voluntário  Vanessa Conrado Montalvão Torres (32) 88280340 
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ANEXO IX 

(QUESTIONÁRIO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO) 
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ANEXO X 

(QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO) 
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Os dados a serem coletados neste questionário serão tratados 

estatisticamente e em hipótese alguma serão divulgadas as informações e 

os dados pessoais a eles vinculadas. Garante o anonimato. 

 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 
 

 

Data:_____/_____/_____ N°:________ 

 

 

1. Endereço:_____________________________________________________________________ 

2. Fone: _________________3. Recado:___________________4. Sexo: feminino ( ) masculino ( ) 

5. Data de nascimento: dia_____mês_______________ano_____ 6. Quantos anos têm?_________ 

7. Qual a última série que você completou na escola? /___/ série do /___________/ grau. 

 

ITENS ESCOLARIDADE ITENS ESCOLARIDADE 

1 Analfabeto 5 
Colegial completo / superior 

incompleto 

2 Analfabeto / primário incompleto 6 Superior completo 

3 Primário completo / ginasial incompleto 7 Especialização 

4 Ginasial completo / colegial incompleto 8 Outro 

8. Atualmente, qual a sua religião? (Aquela com que você mais se identifica) 

ITENS RELIGIÃO ITENS RELIGIÃO 

1 Adventista 12 Judaica 

2 Assembléia de Deus 13 Luterana 

3 Batista 14 Messiânica 

4 Budista 15 Metodista 

5 Candomblé 16 Presbiteriana 

6 Casa da Benção 17 Testemunha de Jeová 

7 Católica 18 Umbanda 

8 Congregação Cristã do Brasil 19 Universal do Reino de Deus 

9 Espírita Kardecista 20 Outra 

10 Espiritualista  

11 Evangelho Quadrangular 21 Não tem religião 

9. Qual a sua cor? 

ITENS ACOMPANHANTES ITENS ACOMPANHANTES 

1 Branca 4 Amarela 
2 Negra 5 Outro 

3 Parda   
10. Atualmente você é? 

ITENS ESTADO CIVIL ITENS ESTADO CIVIL 

1 Solteiro (a) 5 Desquitado (a) 
2 Casado (a) 6 Divorciado (a) 

3 Vive junto (a) 7 Viúvo (a) 

4 Separado (a) 8 Outro 

11. O (a) Sr (a) tem filhos?__________sim ( ) não ( ), passe para 13. 

12. Quantos filhos o (a) Sr (a) têm?/____número e idade dos mesmos _______________________ 
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13. Com quem o Sr (a) mora? 

ITENS ACOMPANHANTES ITENS ACOMPANHANTES 

1 Com esposa (o) 5 Netos 
2 Companheira (a) 6 Com outro familiar 
3 Com filho (a) 7 Com outro não familiar 
4 Sozinho 8 Outro 

14. Quem é o chefe de família na sua casa? Próprio entrevistado ( ) Outra pessoa ( ) Especifique o 

grau de parentesco?________________________________________________________________ 

15. Possui animais domésticos? ( ) sim, qual? ___________________________________ ( ) não 

16. Brinca (interage) com algum animal de estimação? ( ) Sim ( ) Não 

17. Mora em casa própria? ( ) Sim ( ) Não 

18. Possui quarto próprio? ( ) Sim ( ) Não 

19. Possui água encanada? ( ) Sim ( ) Não 

20. Possui sistema de escoamento de esgoto? ( ) Sim ( ) Não 

21. Possui eletricidade constante? ( ) Sim ( ) Não 

22. Sua rua tem calçamento? ( ) Sim ( ) Não 

23. Na sua casa tem: 

ITENS NÃO TEM ITENS 
1 - Televisão à cores 0 1 2 3 4 ou + 
2 - Rádio 0 1 2 3 4 ou + 
3 - Banheiro 0 1 2 3 4 ou + 
4 - Automóvel 0 1 2 3 4 ou + 
5 - Secretária do Lar 0 1 2 3 4 ou + 
6 - Aspirador de pó 0 1 2 3 4 ou + 
7 - Máquina de lavar 0 1 2 3 4 ou + 
8 - Videocassete e/ou DVD 0 1 2 3 4 ou + 
9 - Geladeira 0 1 2 3 4 ou + 
10 - Freezer (ou parte da geladeira duplex)  0 1 2 3 4 ou + 
11 - Telefone fixo 0 1 2 3 4 ou + 
12 - Telefone celular 0 1 2 3 4 ou + 
 

24. Qual a ocupação atual? (colocar onde trabalha e qual é o trabalho). 

ITENS TRABALHO ATUAL ITENS TRABALHO ATUAL 

1 
Trabalha com carteira assinada (passar 

para 26) 
5 Afastado (INSS)  

2 
Trabalho informal (não registrado) 

(passar para 26) 
6 Não tem renda atualmente  

3 Aposentado  7 Nunca trabalhou (passar para 27) 

4 Autônomo (passar para 26) 8 Pensionista 

Qual o trabalho e onde trabalha? 

 

25. Qual era a sua ocupação (colocar onde trabalhava e qual o trabalho). 

ITENS TRABALHO PASSADO 

1 Trabalha carteira assinada  

2 Trabalho informal (não registrado) 

3 Autônomo 

4 Outro 

Qual era o trabalho e onde era trabalha? 
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26. Qual sua renda familiar líquida, isto é, a soma de rendimentos, já com os descontos, de todas as 

pessoas que contribuem regularmente para as despesas da sua casa? 

ITENS RENDA MENSAL ITENS RENDA MENSAL 

1 Até 500 reais  6 Entre 2001 e 2500 reais  

2 Entre 501 e 1000 reais  7 Entre 2501 e 3000 reais  

3 Entre 1001 e 1500 reais  8 Entre 3001 e 4000 reais  

4 Entre 1501 e 2000 reais  9 Entre 4001 e 5000 reais  

5 Entre 2001 e 2500 reais  10 Mais de 5000 reais  

 

27. Tabagista? ( ) Sim ( ) Não. Quanto tempo é tabagista?___________________________Quantos 

por dia?______________ 

28. Faz uso de bebida alcoólica? ( ) Sim, que tipo?_______________________________________ 

( ) Não. Quanto tempo faz uso de bebida alcoólica?_____________Quantos por dia?________ou 

semana?_________  

29. Consegue se comunicar ou expressar suas ideias para os outros com clareza? ( ) Sim ( ) Não 

Observação. _____________________________________________________________________ 

30. Consegue interpretar textos quando lidos, sem nenhuma dificuldade (a)? ( ) Sim ( ) Não 

Observação. _____________________________________________________________________ 

31. Lê habitualmente? ( ) Sim, tipo de leitura?____________________________________ ( ) Não 

32. Possui amigos? ( ) Sim ( ) Não 

33. Consegue fazer amigos com facilidade? ( ) Sim ( ) Não 

34. Faz alguma atividade de lazer? ( ) sim, qual? __________________________________ ( ) não. 

35. Participa de um Grupo Educativo com Equipe Multidisciplinar ou outros grupos sociais? 

( ) sim, qual? ______________________________________________________________ ( ) não. 
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ANEXO XI 

(QUESTIONÁRIO WHOQOL-100) 
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ANEXO XII 

(ESCALAS DE RESPOSTAS DO WHOQOL-100) 
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Tabela 8 - Escalas de respostas do WHOQOL-100 

ESCALA 
0

% 

2

5% 

5

0% 

7

5% 

1

00% 

INTENSIDADE nada 
muito 

pouco 

mais ou 

menos 
bastante extremamente 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

muito 

insatisfeito 
insatisfeito 

nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

satisfeito muito satisfeito 

muito ruim ruim 
nem ruim 

nem bom 
bom muito bom 

muito 

infeliz 
infeliz 

nem feliz 

nem infeliz 
feliz muito feliz 

CAPACIDADE nada 
muito 

pouco 
médio muito completamente 

FREQUÊNCIA nunca raramente às vezes repetidamente sempre 

Fonte: Adaptado de Grupo WHOQOL (1998) 
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ANEXO XIII 

(ATIVIDADES DA INTERVENÇÃO NO GRUPO EXPERIMENTAL)  
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Tabela 9 - Distribuições das atividades de intervenção do esporte orientação 

DATA ATIVIDADE ASSUNTO 
MATERIAL 

UTILIZADO 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

HABILIDADES 

DESENVOLVIDAS 
1

8
/1

0
 

Teórica 
História e 

apresentação 
Data show 

Apresentação da equipe de 

trabalho e primeiro contato com 

o que é orientação através de 

slides 

Sociabilização, atenção e 

concentração. 

2
0
/1

0
 

Teórica Mapas 
Data show e 

mapas 

Apresentação em slides sobre 

mapa: simbologia escala e cores. 

Atenção, concentração e 

memorização. 

2
5
/1

0
 

Pratica 
Comparação 

carta terreno 

Mapa do 

Campus Dom 

Bosco 

Caminhada pelas dependências 

do Campus, comparando o mapa 

estudado com o terreno 

representado nele. 

Atenção, concentração, 

memorização e 

condicionamento 

cardiovascular. 

2
7
/1

0
 

Teórica Bussola 

Data show 

Bussola e 

Mapas 

Apresentação em slides e filmes 

sobre o surgimento da bussola e 

utilidade e manuseio da mesma 

Atenção, concentração, 

memorização, 

condicionamento 

cardiovascular e 

coordenação motora. 

0
1
/1

1
 

Pratica Bússola 
Prisma, mapa 

e bussola 

Com a utilização da bússola e do 

mapa, alguns pontos de controle 

determinados deveriam ser 

encontrados, nível fácil. 

Atenção, concentração, 

memorização, localização 

espacial, condicionamento 

neuromuscular e 

cardiovascular. 

0
3
/1

1
 

Teórica e 

pratica 

Largada e 

chegada de 

uma prova de 

orientação 

Data show, 

mapa e 

prisma 

Com a utilização de slides e 

vídeos foi mostrado como é 

realizada uma partida e uma 

chegada, no esporte Orientação. 

Atenção, concentração, 

memorização, localização 

espacial, coordenação 

motora e velocidade de 

raciocínio. 

0
8
/1

1
 

Pratica 
Mini pista 

nível fácil I 

Prisma, 

mapa, bussola 

Uma pista de orientação foi 

montada com delimitação de 

terreno pequena e com somente 

dois pontos de controle 

Atenção, concentração, 

memorização, localização 

espacial, coordenação 

motora, velocidade de 

raciocínio e senso de direção. 

1
0
/1

1
 

Pratica 
Mini pista 

nível fácil II 

Prisma, 

mapa, bussola 

e caneta 

Uma pista de orientação foi 

montada com delimitação de 

terreno pequena e com somente 

Três pontos de controle, o aluno 

teria que anotar o numero do 

prisma na sequência correta e 

não somente procurar o número 

pré-determinado incentivando-o 

a chegar ao local correto. 

(Abordagem fácil). 

Atenção, concentração, 

memorização, localização 

espacial, coordenação 

motora, velocidade de 

raciocínio e senso de direção. 

1
7
/1

1
 

Pratica 
Mini pista 

nível fácil II 

Prisma, 

mapa, bussola 

e caneta 

Uma pista de orientação foi 

montada com delimitação de 

terreno mediana e com cinco 

pontos de controle, o aluno teria 

que anotar o numero do prisma 

na sequência correta e não 

somente procurar o número pré-

determinado incentivando-o a 

chegar ao local correto. 

(Abordagem fácil). 

Atenção, concentração, 

memorização, localização 

espacial, coordenação 

motora, velocidade de 

raciocínio e senso de direção. 

2
2
/1

1
 

Pratica 
Mini pista 

nível médio I 

Prisma, 

mapa, bussola 

e caneta 

Uma pista de orientação foi 

montada com delimitação de 

terreno um pouco mais 

abrangente e com oito pontos de 

controle, o aluno teria que anotar 

o numero do prisma na 

sequência correta e não somente 

procurar o número pré-

determinado incentivando-o a 

chegar ao local correto. 

(Abordagem média). 

Atenção, concentração, 

memorização, localização 

espacial, coordenação 

motora, velocidade de 

raciocínio, senso de direção e 

tomada de decisão. 

2
4
/1

1
 

Pratica 
Mini pista 

nível médio II 

Prisma, 

mapa, bussola 

e caneta 

Uma pista de orientação foi 

montada com delimitação de 

terreno um pouco mais 

abrangente e com oito pontos de 

controle, o aluno teria que anotar 

o numero do prisma na 

sequência correta e não somente 

procurar o número pré-

determinado incentivando-o a 

Atenção, concentração, 

memorização, localização 

espacial, coordenação 

motora, velocidade de 

raciocínio, senso de direção e 

tomada de decisão. 
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chegar ao local correto. 

(Abordagem média). 

2
9
/1

1
 

Pratica 
Mini pista 

nível médio III 

Prisma, 

mapa, bussola 

e caneta 

Uma pista de orientação foi 

montada com somente dez 

pontos de controle, o aluno teria 

que anotar o numero do prisma 

na sequência correta e não 

somente procurar o número pré-

determinado incentivando-o a 

chegar ao local correto. 

(Abordagem média). 

Atenção, concentração, 

memorização, localização 

espacial, coordenação 

motora, velocidade de 

raciocínio, senso de direção e 

tomada de decisão. 

0
1
/1

2
 

Pratica 
Mini pista 

nível difícil I 

Prisma, 

mapa, bussola 

e caneta 

Uma pista de orientação foi 

montada com delimitação de 

terreno media e com somente 

doze pontos de controle, o aluno 

teria que anotar o número do 

prisma na sequência correta e 

não somente procurar o número 

pré-determinado incentivando-o 

a chegar ao local correto, alem 

de utilizar o picotador no espaço 

correto. (Abordagem difícil). 

Atenção, concentração, 

memorização, localização 

espacial, coordenação 

motora, velocidade de 

raciocínio, senso de direção, 

tomada de decisão e 

autoconfiança. 

0
6
/1

2
 

Pratica 
Mini pista 

nível difícil II 

Prisma, 

mapa, bussola 

e caneta 

Uma pista de orientação foi 

montada com doze pontos de 

controle, o aluno teria que anotar 

o numero do prisma na 

sequência correta e não somente 

procurar o número pré-

determinado incentivando-o a 

chegar ao local correto, 

utilizando também o picotador. 

(Abordagem difícil). 

Atenção, concentração, 

memorização, localização 

espacial, coordenação 

motora, velocidade de 

raciocínio, senso de direção, 

tomada de decisão e 

autoconfiança. 

0
8
/1

2
 

Pratica 
Mini pista 

nível difícil III 

Prisma, 

mapa, bussola 

caneta 

Uma pista de orientação foi 

montada com doze pontos de 

controle, o aluno teria que anotar 

o numero do prisma na 

sequência correta e não somente 

procurar o número pré-

determinado, incentivando-o a 

chegar ao local correto, 

utilizando também o picotador. 

(Abordagem difícil). 

Atenção, concentração, 

memorização, localização 

espacial, coordenação 

motora, velocidade de 

raciocínio, senso de direção, 

tomada de decisão e 

autoconfiança. 

1
3
/1

2
 

Pratica 

Mini pista 

nível muito 

difícil 

Prisma, 

mapa, 

bússola, 

caneta 

Uma pista de orientação foi 

montada com quatorze pontos de 

controle, o aluno teria que anotar 

o numero do prisma na 

sequência correta e não somente 

procurar o número pré-

determinado, incentivando-o a 

chegar ao local correto, 

utilizando também o picotador. 

(Abordagem muito difícil). 

Atenção, concentração, 

memorização, localização 

espacial, coordenação 

motora, velocidade de 

raciocínio, senso de direção, 

tomada de decisão e 

autoconfiança. 

1
5
/1

2
 

Pratica 

Mini pista 

nível muito 

difícil e festa 

de despedida 

Prisma, 

mapa, 

bussola. 

Uma pista de orientação foi 

montada com quinze pontos de 

controle, o aluno utilizando o 

mapa e a bússola deveria passar 

pelos pontos de controle e 

comprovar sua passagem 

utilizando somente o picotador. 

(Abordagem muito difícil). 

Atenção, concentração, 

memorização, localização 

espacial, coordenação 

motora, velocidade de 

raciocínio, senso de direção, 

tomada de decisão 

autoconfiança e 

sociabilização. 

Fonte: Fonte: Banco de dados da pesquisa “Avaliação do efeito esporte orientação sobre a qualidade 

de vida e desempenho cognitivo na maturidade”. 
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ANEXOXIV 

(MAPAS) 
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Figura 2: Mapas utilizados nas práticas de orientação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2. Mapa fácil I 

 

Figura 4. Mapa médio Figura 5. Mapa difícil 

 

Figura 3. Mapa fácil II 
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ANEXO XV 

(CARTÕES DE CONTROLE) 
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Figura 3: Exemplos de cartões de controle utilizados no curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cartão 2 

Pista média 

PRISMA NÚMERO 

1 34 

2 35 

3 36 

4 40 

5 44 

6 48 

7 50 

8 60 

Cartão 3 

Pista difícil 

PRISMA NÚMERO 

1 31 

2 32 

3 33 

4 45 

5 47 

6 48 

7 51 

8 55 

9 56 

10 59 

11 70 

12 71 

13 77 

14 81 

15 85 

Cartão 1 

Pista fácil 

PRISMA NÚMERO 

1 33 

2 35 

3 40 
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ANEXO XVI 

(IMAGENS DA INTERVENÇÃO NO GRUPO EXPERIMENTAL) 
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Figura 4: Imagens da Intervenção no Grupo Experimental 

 

 

 

 

Imagem 1 

 

Imagem 2 
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Imagem 3 

 

Imagem 4 
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Imagem 5 

 

Imagem 6 
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Imagem 7 

 

Imagem 8 
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Imagem 9 
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ANEXO XVI 

(RELAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DEL REI) 
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Tabela 10 - Relação das Unidades de Saúde de São João del Rei 

UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Unidade Endereço Telefone Gerente 

0201/0203 – São 

Geraldo/Bela Vista 
Rua Carmelo Cardoso n.º 61 3379-2716 

- Denilce Alves de Araújo (0201) 

- Tatiana Grace Vieira Silvério 

Ribeiro (0203) 

0202 – Senhor dos 

Montes 
Rua Nossa Senhora do Belém s/n 3372-2543 - Sidney Tito Vieira Portela 

0701 – Guarda Mor Rua Vereador Vicente Cantelmo n.º 207 3373-1973 
- Tatiana Maria Rodrigues 

Benedito 

0301 – Rio das Mortes Praça Ministro Gabriel Passos s/n 3374-1258 - Alessandra Braga de Miranda 

0302 – São Sebastião da 

Vitória 
Praça da Matriz s/n 3374-2147 

- Vaneska Perfeito Ribeiro 

Santos 

0702/0703 – Bonfim Rua Tenente Mário César Lopes n.º 240 3372-8747 - Maria Joziane de Araújo (0703) 

0704/0705 – Bom Pastor Rua Letícia D’Ângelo s/n 3372-7420 
- Alini Trindade da Silva (0704) 

- Juliana Antunes Silveira (0705) 

0801 – Tejuco Travessa José Cândido Gouvêa s/n 3371-1794 - Renato Cândido de Souza 

0802/0803 – Tejuco 
Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes s/n – 

Tejuco 
3372-3843 

- Letícia Reis de Andrade (0802) 

- Miriam Márcia Cantarutti Silva 

(0803) 

 

Rua Salomão Batista de Souza, 10 - Jardim Paulo Campos. 

CEP: 36.305-044 - São João del-Rei - MG 

atencaoprimariasaojoaodelrei@yahoo.com.br 

(32) 3379-1563 

 

 

 

 

 

 


