
Autores 
Instituições 

e-mails 

EFEITOS DO TAI CHI CHUAN NA APTIDÃO FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO 

Tai Chi Chuan é uma modalidade de baixo impacto, com movimentos coreografados de 
intensidade leve a moderada, com foco na respiração.  O avanço da idade geralmente vem 
acompanhado de menor desempenho neuromotor, associado à diminuição no número e 
tamanho das fibras musculares, levando a uma perda gradativa da força muscular.  No 
entanto, alguns declínios físicos podem ser minimizados com a prática do exercício físico.  
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Após a intervenção, observou-se aumento nos escores de força de membros 
inferiores (12 para 14), membros superiores (12 para 19), resistência aeróbica 
(89 para 108), flexibilidade de membros superiores (-20 para 12). Em 
contrapartida, não houve aumento para flexibilidade de membros inferiores (+5 
para +3) e equilíbrio/agilidade (9s para 7,4s). A percepção da QV apresentou 
aumento nos domínios de QV geral (54,81 para 77,88), físico (46,43 para 
75,00), psicológico (54,17 para 79,17), relações sociais (50,00 para 75,00) e 
ambiente (65,63 para 81,25).  

Avaliar os efeitos da prática do Tai Chi Chuan na atividade física (AF) e na percepção da 
qualidade de vida (QV)  do idoso.  

Estudo de caso, com sujeito do sexo feminino, 71 anos, com diagnóstico de diabetes 
mellitus tipo 2 e neuropatia periférica com baixa sensibilidade nos pés e hipertensão 
arterial.  Aprovado pelo CEP da FASURGS, com parecer nº 4.581.137. Seleção da amostra foi 
intencional, devido a pandemia de COVID-19. A intervenção ocorreu através do método de 
Tai Chi Chuan, com o estilo Yang, em sua forma curta de 24 movimentos. Aplicado de forma 
gradativa, estruturado com: aquecimento (10 min), parte principal (40 min) e 
desaquecimento (10 min). Foram realizadas 40 sessões, na frequência de 5 vezes por 
semana, durante 8 semanas. A AF foi avaliada pelo Senior Fitness Test (STF) e o WHOQOL 
Bref utilizado para avaliar a QV, pré e pós-intervenção.  

A prática de Tai Chi Chuan pode ser benéfica para o público idoso, pois tem 
potencial para melhorar a AF e a percepção da QV. Essa melhora pode auxiliar o 
idoso a ter autonomia nas suas AVD, minimizando o risco de quedas. 
Consequentemente, essa autonomia pode aumentar a percepção da QV. 
Sugere-se que a prática seja investigada em grupos de idosos, com 
participantes de ambos os sexos.  


