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RESUMO 

Introdução: Um dos maiores desafios, atualmente, é ampliar o conceito do envelhecimento 

diante de tantas percepções fundamentadas em concepções ultrapassadas. Devido a essa 

realidade é necessário direcionar total atenção às inovações à saúde do idoso. A Dança Sênior 

é utilizada como um recurso terapêutico na estratégia de prevenção de saúde de idosos 

promovendo uma melhora do estado biopsicossocial e na qualidade de vida. Objetivo: 

Descrever o perfil de idosos que praticam dança sênior como atividade física em um grupo de 

atividades sociais. Metodologia: Estudo de caráter transversal, constituído por 10 idosos 

frequentadores de um grupo de atividades sociais – CONVIVER- no Município de São Luiz 

Gonzaga /RS. A pesquisa foi realizada entre os anos de 2015 e 2016. Resultados: Através da 

aplicação do questionário para verificar o nível de atividade física dos idosos, a maioria foi 

classificada como muito ativos.  Nos escores do questionário de qualidade de vida Whoqol, 

grande parte dos domínios obteve uma média satisfatória (81,16 ± 7,37, Média ± Desvio 

padrão). O estado nutricional observado através da Mini Avaliação Nutricional – MAN 

obteve um escore maior que 24 pontos que consiste em indivíduos que apresentam estado 

nutricional normal. Conclusão: Através da realização da presente pesquisa foi possível 

perceber que os idosos que praticam dança sênior em grupos de convivência social 

apresentam níveis de atividade física, nutricionais e de qualidade de vida satisfatórios. 
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ABSTRACT 

Introduction: One of the greatest challenges today is to expand the concept of aging in the 

face of so many perceptions based on outdated conceptions. Due to this reality it is necessary 

to direct full attention to the innovations to the health of the elderly. The Senior Dance is used 

as a therapeutic resource in the strategy of health’s prevention of the elderly promoting an 

improvement of the biopsychosocial state and quality of life. Objective: To describe the 

profile of elderly people practicing senior dance as physical activity in a group of social 

activities. Methodology: Cross-sectional study, consisting of 10 elderly people attending a 

social activities group –“CONVIVER” - in the Municipality of São Luiz Gonzaga / RS. The 

research was carried out between 2015 and 2016. Results: Through the application of the 

questionnaire to verify the level of physical activity of the elderly, the majority was classified 

as very active. In the Whoqol quality of life questionnaire scores, most domains obtained a 

satisfactory average (81.16 ± 7.37, Average ± standard deviation). The nutritional status 

observed through the Mini Nutritional Assessment – “MAN” obtained a score greater than 24 

points that consists of individuals who present normal nutritional status. Conclusion: 

Through the present research, it was possible to notice that elderly people who practice senior 

dance in social coexistence groups present satisfactory levels of physical activity, nutritional 

and quality of life. 

 

Keywords: Elderly; Senior Dance; Social Groups. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O Envelhecimento da população se caracteriza como um acontecimento mundial 

resultante do decréscimo dos índices de mortalidade e fertilidade. Segundo o Censo Brasileiro 

de 2010, o número de idosos está além de 20 milhões de pessoas, consistindo em um grupo 

populacional que mais cresce atualmente (MIRANDA, 2016).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), pessoas acima de 60 anos de idade 

são consideradas idosas. Com o aumento desta população, há uma preocupação mundial com 

a saúde desses indivíduos, pois a descoberta de vacinas e a evolução da medicina a taxa de 

mortalidade passou a diminuir e a expectativa de vida aumentou (OMS, 2002).  

Por outro lado, conforme o Relatório Mundial da Organização da Saúde 2015, na 

atualidade não existem pessoas essencialmente velhas, pois as maiores populações são 

distinguidas por uma maior diversidade. Este evento se exemplifica pelo fato de pessoas com 

mais de 80 anos de idade apresentar habilidades físicas e mentais semelhantes a indivíduos de 

20 anos, uma vez que um dos maiores desafios é ampliar o conceito do envelhecimento diante 

de tantas percepções fundamentadas em concepções ultrapassadas. A Organização Mundial da 

Saúde (2015) evidencia que as ações das políticas devem permitir maiores possibilidades a 

esta população e auxiliar a vencer barreiras que limitam sua participação social em busca de 

oportunidades inovadoras.   

Silveira (2014), relata que o “ambiente equilibrado é direito fundamental do ser 

humano”, considerando que um meio saudável e equilibrado é viver bem, como por exemplo, 

uma estrutura física e social estável. Segundo o autor, o sistema de saúde deveria investir em 

maiores estratégias para proporcionar à população geral maior interação social, como os 

grupos de convivência onde se podem realizar atividades lúdicas, recreativas, que influenciam 

o ambiente familiar e comunitário.  

Devemos oportunizar um equilíbrio na formação de uma civilização interligada a 

ecocidadânia e a sustentabilidade. Diante do exposto, grupos sociais constituídos por idosos 

são selecionados como uma opção para melhorar as condições de vida desses indivíduos 

(MIRANDA, 2007). 

Para maior estabilidade desta população, há algumas estratégias que asseguram um 

envelhecimento adequado, como ações desenvolvidas através de programas da terceira idade 

e grupos sociais para idosos. Esses grupos intervêm no fenômeno do envelhecimento, 

possibilitando uma maior socialização, aprimorando a imagem própria diante da sociedade, 

melhorando a saúde e sua qualidade de vida (OLIVEIRA, 2016).  
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A saúde se destaca como um aspecto crucial para continuidade e cooperação da 

terceira idade perante a sociedade, além de assegurar maior independência e autonomia desta 

população. Com o passar dos anos as complicações relacionadas à saúde se apresentam de 

forma mais evidente tornando uma percepção negativa de saúde, ocasionando danos no bem-

estar dos idosos (ROIG, 2016).  

Pedrinelli (2009), relata que alterações anatomofisiopatológicas que ocorrem na idade 

avançada levam os indivíduos a apresentarem perda em suas condições cognitivas, física e até 

mesmo nutricionais, como por exemplo, declínio de equilíbrio, diminuição da memória, 

redução da altura, redução de massa muscular que delimitam sua capacidade de vida e 

comprometem seu estado geral. Além disso, a presença de doenças, como depressão 

decorrente do sedentarismo, baixo consumo energético, utilização de medicamentos levam a 

incapacidade de exercer suas funções de vida diária.  

Posto que o avanço da idade gere modificações naturais fisiológicas, cognitivas, 

emocionais e socioculturais, impactando em diferentes posições de auxílio integral à saúde do 

idoso, a assistência legislativa possui como marco o Estatuto do Idoso, no qual fornece os 

direitos atribuídos aos idosos (COMIOTTO, 2016).  

Perante as especificidades de cada indivíduo se torna cada vez mais complexo 

encontrar um conceito exato para caracterizar as pessoas que passam pelo fenômeno do 

envelhecimento.  Devido essa realidade populacional imposta, é necessário direcionar total 

atenção a inovações à saúde do idoso, planejando e promovendo ações que contribuam de 

forma significativa em todos os aspectos de vida deste grupo demográfico (AMTHAUER, 

2017).  

A Dança é uma opção de atividade socializante para idosos que frequentam grupos 

sociais, pois se trata de uma alternativa para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos 

desenvolvendo uma maior comunhão entre os demais idosos. A Dança Sênior é um tipo de 

dança, na qual surgiu em 1974 na Alemanha, utilizada como um recurso terapêutico na 

estratégia de prevenção de saúde em idosos promovendo uma melhora do estado 

biopsicossocial e na qualidade de vida desses indivíduos (BENETTI, 2015). 

Assim, existe por parte dos profissionais de saúde uma preocupação com as políticas 

públicas de saúde em elaborar estratégias para a saúde do idoso, pois mesmo com vários 

meios de precaução ao surgimento de afecções, existem doenças que se tornaram crônicas no 

organismo humano, pois em tempos anteriores não havia recursos dentro da medicina como 

atualmente, o que caracterizou estas enfermidades como crônicas. Em alguns casos, a má 
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alimentação, o fumo, o sedentarismo, e até mesmo a falta de recursos socioeconômicos, são 

fatores que podem levar ao aumento das complicações fisiológicas na terceira idade 

(CAVALCANTI, 2009).  

O processo de envelhecimento é caracterizado por uma fase em que o ser humano 

passa por diversos ciclos de vida, onde ocorrem variadas transformações fisiológicas, 

bioquímicas e psicológicas, modificações que são significativamente acentuadas na fase da 

terceira idade. A dança como modalidade terapêutica auxilia na percepção do indivíduo em 

relação a sua posição na vida, no contexto de sua cultura, do sistema de valores e ainda em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, consequentemente 

promovendo melhor qualidade de vida (PAULA, 2016).  

Desta forma, a qualidade de vida na senilidade é um conceito atual e importante, pois 

há uma sensibilidade tanto na visão da saúde como na atuação social. Assim, justifica-se este 

trabalho pelo desejo de ampliar o conhecimento da Dança Sênior como uma modalidade 

terapêutica nas modificações causadas pelo processo de envelhecimento, demonstrando os 

benefícios no estado físico, mental e social e uma melhora na percepção da qualidade de vida.   

 

METODOLOGIA 

 

Delineamento e aspectos éticos do estudo 

 

Estudo de caráter transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

humanos, da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) Santiago, 

com protocolo número 43194615.2.0000.5354, seguindo as normas do Conselho Nacional de 

Saúde 466/12. Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. O estudo foi desenvolvido na cidade de São Luiz Gonzaga, estado do Rio 

Grande do Sul, Brasil. A pesquisa foi realizada entre os anos de 2015 e 2016.  

 

Seleção  

 

Em primeiro momento, entramos em contato com a responsável pelo Grupo Conviver 

para obtermos a autorização para realização da pesquisa. Após o consentimento, foi realizada 

a escolha dos participantes aleatoriamente e em seguida, foram combinados datas e horários 

para a aplicação dos questionários. 
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Os critérios de inclusão foram: idosos com idade igual ou superior a 60 anos, 

frequentadores de um grupo social – Grupo Conviver, de ambos os gêneros, que praticam a 

Dança como terapia e que residiam no município de São Luiz Gonzaga/RS. 

Os critérios de exclusão foram: Foram excluídos do estudo participantes que 

apresentaram alterações musculoesqueléticas que limitavam a aplicação das mensurações 

físicas e alterações e ou que não responderam completamente os questionários propostos.   

Foi utilizada a estatística descritiva através de proporções e porcentagens (variáveis 

qualitativas), além de média e desvio padrão. Os dados foram processados e armazenados no 

programa Microsoft Office Excel 2013.  

 

Avaliação  

 

Contato inicial  

 

Os participantes deste estudo foram submetidos ao preenchimento de questionários e 

ao Termo de Esclarecimento Livre e Esclarecido, para que o sujeito da pesquisa autorizasse 

por meio de sua assinatura o desejo de participar do estudo. Após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os idosos considerados aptos e incluídos através 

dos requisitos de inclusão do estudo responderam a uma entrevista contendo informações 

necessárias para a caracterização da amostra, como: nome, gênero, idade, data de nascimento, 

peso, altura e etnia. 

 

Coleta de Dados  

 

O estudo foi composto por questionários de avaliação da qualidade de vida, estado da 

saúde nutricional e pesquisa sobre atividade física.   

Instrumentos de avaliação  

Questionário de Qualidade de Vida WHOQOL- ABREVIADO: Questionário validado 

para a língua portuguesa e aplicável a qualquer grupo de pessoas sobre a avaliação da 

qualidade de vida, no qual foi aplicado para determinar a qualidade de vida dos idosos. Este 

questionário é composto por 26 perguntas, em quatro domínios, sendo eles: físico, 

psicológico, social, meio ambiente, referindo- se sobre a quão satisfeita uma determinada 

população é em relação a sua qualidade de vida. 
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Questionário MAN – Mini Avaliação Nutricional (Nestlé®): Este questionário é 

composto por 19 questões (de A -  R), desenvolvido pela empresa Nestlé e por geriatras de 

reputação internacional, consistindo em um método simples e rápido de identificação de 

pacientes idosos que apresentam risco de desnutrição ou que já estão desnutridos. 

Questionário Internacional de Atividade Física – IPAQ: Questionário desenvolvido e 

validado para língua portuguesa pela Organização Mundial de Saúde (OMS), amplamente 

utilizado em pesquisa com uma determinação população sobre atividade física, constituído 

por informações como: nome, idade gênero e data de nascimento, além de 7 questões 

relacionadas a frequência com que esses indivíduos praticam exercícios físicos. Este 

instrumento foi utilizado como um método de avaliação de atividade física dos idosos 

incluídos no presente estudo. 

  

RESULTADOS  

 

As avaliações deste estudo foram aplicadas entre Agosto de 2015 e Março de 2016. As 

atividades propostas no estudo foram desenvolvidas no Grupo da Terceira Idade- 

CONVIVER (Centro de Referência de Assistência Social - CRAS) do município de São Luiz 

Gonzaga/RS. Durante a triagem foi verificado quantos indivíduos frequentavam o grupo no 

total, consistindo em 200 idosos. No total, 10 idosos aceitaram participar do estudo após o 

convite (verbal) dos pesquisadores e por voluntariedade, sendo excluídos consequentemente 

190 indivíduos, não havendo perda dos participantes no decorrer da coleta de dados 

(Fluxograma 1).  

 

Fluxograma 1.  
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Os participantes do estudo apresentaram média de idade de 73,3 anos com um desvio 

padrão de ± 7,81, sendo a sua maioria do gênero feminino (90%).  

Através da aplicação do questionário para verificar o nível de atividade física dos 

idosos, a maioria foi classificada como muito ativos.  Nos escores do questionário de 

qualidade de vida Whoqol, grande parte dos domínios obteve uma média satisfatória (81,16 ± 

7,37, Média ± Desvio padrão) em relação à qualidade de vida dos idosos, pois a maioria dos 

participantes afirmou apresentar muita satisfação desde o estado físico ao ambiente. Em 

relação ao estado nutricional observado através da Mini Avaliação Nutricional – MAN, os 

idosos obtiveram um escore maior que 24 pontos que consisti em indivíduos que apresentam 

estado nutricional normal. (Tabela 1).  

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

O Principal achado do estudo foi que a qualidade de vida na maioria dos idosos que 

praticam dança sênior como atividade física apresentou um bom perfil biopsicossocial. A 

qualidade de vida foi satisfatória em vários domínios, como mobilidade, energia e fadiga, 

capacidade funcional, relações pessoais, sentimentos, autoestima, recreação e lazer. Uma 

Tabela 1. Resultados do questionário de atividade física IPAQ,  qualidade de vida  WHOQOL e avaliação

nutricional MAN. 

Questionários                                                                                Idosos (n=10)

IPAQ
A

Muito ativo                                                                                                                                                                                  5(50%)               5(50%)

Ativo                                                                               4(40%)
A

             4(40%)

Irregularmente ativo A                                                                              1(10%)
A

              1(10%)

WHOQOL
B

Físico                                                                        84,52 ± 10,24

Psicológico                                               76,16 ± 11,11

Social                                               83,00 ± 10,39

Meio ambiente                                              79,06 ± 5,90

    Qualidade de vida (Geral)                                                                    81,16 ± 7,37

MAN
B

Estado Nutricional Normal                                                                                                    28,15 ± 1,434** 28,15 ±1,434
Estado Nutricional Sob risco de desnutrição   0

A
- Proporção e porcentagem respectivamente. 

B
- Média e desvio padrão. n: Número de idosos participantes 

 do estudo. IPAQ: Questionário Internacional de atividade física. WHOQOL:World Health Organization of 

 Life. MAN: Mini Avaliação Nutricional. 
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possível explicação para isso seria a de que a prática de realizar atividades sociais contribui 

para o bem-estar geral desses indivíduos promovendo uma melhora na qualidade de vida dos 

mesmos. Paula e seus colaboradores (2016) realizaram um estudo transversal, descritivo e 

analítico com 46 idosos que frequentavam dois grupos de promoção de saúde em uma 

determinada comunidade. Neste estudo, os autores observaram a partir da aplicação do 

questionário de qualidade de vida Whoqol-bref que embora os grupos tivessem apresentado 

mínima diferença nos questionamentos realizados, o trabalho em grupo é considerado um 

espaço essencial para compartilhar experiências, aprendizagem, além de melhorar suas 

habilidades físicas e sociais.    

A socialização é considerada um fator essencial para determinar a qualidade de vida 

na terceira idade, pois idosos bem inseridos ao meio social possuem maiores expectativas de 

vida e menor dependência funcional. Em um estudo realizado por Oliveira e seus 

colaboradores (2016) foi analisado a diferença entre a qualidade de vida e a funcionalidade de 

31 idosas que participavam de um grupo de atividades sociais e 31 idosas que não 

participavam de grupos com essas atividades e foi verificado que não há diferenças 

relacionadas à qualidade de vida destes indivíduos e sim na dependência funcional das 

pessoas que não participam de grupos sociais.  

Os dados da presente pesquisa apontaram que todos os indivíduos entrevistados 

obtiveram um estado nutricional considerado normal de acordo com a avaliação nutricional 

aplicada, o que se configura como um importante indicador de qualidade de vida, pois através 

de uma alimentação saudável e controlada é possível adquirir uma melhor capacidade 

funcional diante das atividades físicas. De acordo com o estudo de Margutti e seus 

colaboradores (2017) envelhecer é um fenômeno decorrente de diversas modificações e entre 

essas transformações existe uma mudança na composição corporal o que é considerado um 

fator de impacto na funcionalidade e na qualidade de vida de idosos, pois quando há um 

estado nutricional ideal o surgimento de fatores agravantes que prejudicam a longevidade 

desses indivíduos é menor. 

Na presente pesquisa, constatou-se que todos os idosos praticantes de dança como 

atividade física em grupos sociais não possuíam qualquer indício de desnutrição, descrevendo 

um perfil nutricional normal, ou seja, hábitos alimentares saudáveis e ideais para sua faixa 

etária. A partir dos resultados encontrados neste estudo é percebível que uma alimentação 

adequada contribui de forma positiva na saúde dos idosos, proporcionando melhor qualidade 

de vida durante o envelhecimento e conferindo-lhes maior disposição durante a prática de 
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atividades físicas. Em sua pesquisa de caráter transversal Angst (2015), avaliou o estado 

nutricional de idosos em dois grupos de convivência social, através da Mini Avaliação 

Nutricional – MAN, e concluiu que idosos com hábitos alimentares saudáveis realizam 

atividades físicas com maior vigor vivenciando de forma positiva sua condição social.  

De acordo com achados disponibilizados em outros estudos também envolvendo como 

instrumento de avaliação de atividade física o questionário IPAQ (GUEDES et al., 2013), os 

resultados encontrados no presente estudo apontam que grande parte dos idosos que 

frequentam grupos sociais e praticam dança como modalidade física e terapêutica 

apresentaram prática regular de atividade física, sendo, consequentemente, considerados 

indivíduos ativos. Com isso, a prática de atividade física promove maior capacidade para 

realização de trabalho físico, como por exemplo, a dança, que além de melhorar a 

funcionalidade e a sensação de bem-estar, evitando a dependência funcional.  

Em um estudo realizado por Benedetti (2012), de caráter transversal, foi verificada a 

associação entre a saúde e o nível de atividade física em idosos participantes e não 

participantes de grupos de convivência social através do questionário IPAQ, observando-se o 

nível de atividade física desses indivíduos. O autor relata que embora os resultados 

relacionados à atividade física não evidenciaram associações entre as condições de saúde dos 

indivíduos, aqueles que frequentavam grupos de convivência social apresentaram-se mais 

ativos quando comparados aos indivíduos que não frequentavam o grupo, ressaltando ainda 

que ambientes de convívio social podem auxiliar na manutenção e/ou na melhoraria do nível 

de atividade física dos idosos.  

As principais limitações do presente estudo são a ausência da verificação do tempo em 

que esses indivíduos vinham praticando a dança como modalidade física e terapêutica e 

também a presença de possíveis patologias associadas, tais como: hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes Mellitus entre outras. A Hipertensão Arterial Sistêmica e a Diabetes 

Mellitus são doenças que causam grande impacto na saúde dos idosos e podem ser evitadas ou 

até mesmo controladas com hábitos de vida saudáveis, como a alimentação e a prática de 

atividade física.  Essas doenças quando associadas ao envelhecimento tornam-se ainda mais 

prejudiciais afetando a qualidade de vida desses indivíduos, devido às modificações 

fisiológicas e funcionais associadas a faixa etária, em vários aspectos como o comportamental 

que contempla a capacidade de socialização e lazer e a prática de atividades físicas.  

Através do estudo explorativo-descritivo de Machado (2017), foi observado, a partir 

de uma entrevista estruturada, o perfil de 52 idosos que participavam de um grupo de 
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convivência social e que apresentavam doenças crônicas não transmissíveis como a 

hipertensão arterial sistêmica e a diabetes Mellitus, constatando que a vivência em grupo 

permite uma modificação positiva nos diferentes estilos de vida e nos diversos fatores de risco 

dessas patologias. Portanto, sugere-se a realização de estudos futuros que explorem mais 

amplamente os diversos aspectos relacionados ao perfil de idosos que praticam dança como 

atividade física em grupos de convivência social.  

 

CONCLUSÃO 

 

Com base nos parâmetros avaliados, conclui-se que a Dança Sênior influencia 

positivamente na qualidade de vida dos idosos que frequentam grupos de atividades sociais.  

Através da realização da presente pesquisa foi possível perceber que os idosos que praticam 

dança sênior em grupos de convivência social apresentam níveis de atividade física, 

nutricionais e de qualidade de vida satisfatórios.  
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