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RESUMO 
 

Tendo em vista a tendência de envelhecimento populacional no Brasil, torna-

se cada vez mais necessário que voltemos nossos olhos a este grupo da sociedade, 

os idosos, principalmente por meio de políticas públicas, a fim de proporcionar uma 

melhor qualidade de vida e de saúde, já que isso beneficia não só aos idosos, mas 

às suas famílias e também ao Estado, com menor gasto de dinheiro público voltado 

à atenção em saúde. Diante desse contexto, este trabalho tem como temática a 

análise do impacto da prática de atividade física por pessoas da terceira idade, não 

somente sobre seu estado físico, mas também psicossocial. O objetivo deste estudo 

é de analisar os benefícios da prática de atividades físicas regulares e abandono do 

estilo de vida sedentário para a saúde dos idosos, bem como avaliar possíveis 

repercussões sobre outras esferas de suas vidas, como melhorias psicossociais 

que, de certa forma, integram o conceito de bem-estar. Para fundamentar esse 

estudo, foi feita a busca em várias outras análises teóricas que refletem a objetivada 

melhoria na condição de vida dos idosos como consequência do abandono da vida 

sedentária e posterior adoção de hábitos mais saudáveis por meio da prática de 

atividades físicas.  

Palavras-chave: Atividade Física - Idoso – Saúde – Benefícios – Terceira Idade. 

 
ABSTRACT 

 

In view of the trend of population aging in Brazil, it is increasingly necessary to 
give attention to this group of society, the elderly, mainly through public policies, in 
order to provide a better quality of life and health, already that this benefits not only 
the elderly, but their families and also the State, with less public money spent on 
health care. In this context, this work has as its theme the analysis of the impact of 
the practice of physical activity by elderly people, not only on their physical state, but 
also psychosocial. The aim of this study is to analyze the benefits of practicing 
regular physical activities and abandoning a sedentary lifestyle for the health of the 
elderly, as well as assessing possible repercussions on other spheres of their lives, 
such as psychosocial improvements that, in a way, integrate the concept of well-
being. To support this study, a search was made for several other theoretical 
analyzes that reflect the objective improvement in the living conditions of the elderly 
as a consequence of the abandonment of sedentary life and subsequent adoption of 
healthier habits through the practice of physical activities. 

 

Keywords: Physical Activity - Elderly - Health - Benefits – Old Age. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A velhice traz consigo a diminuição das aptidões físicas, declínio das 

capacidades funcionais, aumento do peso, maior lentidão psicomotora e doenças 

crônicas. No Brasil a população de idosos era de 15 de milhões em 2002, mas 

estima-se que em 2020 o número de pessoas acima de 60 anos terá crescido em 

torno de 16 vezes em relação a 1950. Sendo assim, é nítida a necessidade de 

promover o entendimento sobre a prática de atividades físicas na terceira idade, a 

fim de torná-la um importante aliado na promoção de saúde para pessoas da 3ª 

idade. 

 

O presente estudo buscou entender o impacto da prática de atividade física 

na qualidade de vida dos idosos, por meio de uma ampla revisão bibliográfica. As 

situações que determinam a qualidade de vida, em geral, associam-se a fatores 

como: estado de saúde, longevidade, satisfação pela vida, lazer, relações familiares, 

disposição, prazer e espiritualidade, que de forma geral atendem as necessidades 

humanas. Para os idosos, o conceito de qualidade de vida pode significar a 

percepção individual relativa às condições de outros aspectos, como expectativa de 

vida, mortalidade e morbidade. Uma visão holística da qualidade de vida seria a 

condição humana resultante em um conjunto de parâmetros individuais e 

socioambientais modificáveis ou não, que caracteriza as condições em que vive o 

ser humano. O termo “qualidade de vida” tem sido frequentemente utilizado e 

associado à atividade física que gera saúde.  

 

Foram analisados, de forma profunda, os mais amplos impactos da prática de 

atividades física e abandono do estilo de vida sedentário na vida de um idoso, 

conhecendo sua fisiologia característica da idade, seu processo de envelhecimento 

e todos os fatores que podem interferir na sua qualidade de vida, no seu estado 

fisiológico e no seu estado psicossocial. Tomando por base uma análise de estudos 

que encaram a prática de exercícios físicos por idosos uma ferramenta importante 

na geração de bem-estar e promoção de saúde no contexto da terceira idade. 
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Atividade física para idosos traz uma qualidade de vida sob a percepção 

individual relativa às condições de saúde e outros aspectos gerais da vida pessoal, 

como a própria autoestima. Entretanto, existem evidências de que os idosos que 

possuem um estilo de vida mais ativo tendem a apresentar autoestima e percepção 

de bem estar psicológico positivos. O comportamento ativo sofre influência da 

dinâmica cotidiana dos indivíduos (trabalho, aspectos corporais, fatores psicológico, 

crenças e conhecimento e de fatores ambientais). Os motivos que levam os idosos a 

aderirem a um programa de atividade física é um fenômeno que depende de fatores 

como conhecimento, interesse, aspectos psicológicos e morfológicos e fatores 

ambientais como segurança, distância do local de prática e aspectos econômicos. 

Ressalta-se que atividade física é compreendida como qualquer movimento 

corporal, produzido pelos músculos, que resulte em gasto energético maior que os 

níveis de repouso. 

 

A atividade física não deve ser útil somente quando os idosos necessitam 

porque correm riscos de vida devido a problemas de saúde, mas sim, deve estar 

sempre presente no cotidiano do indivíduo que está em processo de 

envelhecimento, pois trará muitos benefícios psicológicos e sociais que irão prevenir 

ou diminuir os riscos de problemas de saúde que podem vir a ocorrer na velhice.  

 

Os programas de atividade física para idosos têm como objetivo dar-lhes um 

ambiente de lazer, onde pratiquem as atividades físicas sem o constrangimento por 

serem mais velhos, fora de forma, como acontecem em academias que, hoje, estão 

repletas de jovens em busca do corpo perfeito. Devem deixar o idoso mais à 

vontade para realizar a atividade física, se sentindo melhor com os outros idosos, 

com os professores e principalmente consigo mesmos. É evidente que a atividade 

física faz bem à saúde, mas por quê? Como? É importante saber como convencê-

los a realizarem exercícios físicos diariamente. Para ajudar na resposta dessas 

dúvidas o trabalho se baseará na resposta de uma questão central: Quais são os 

benefícios físicos e sociais que a atividade física traz para os idosos? 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ATIVIDADE FÍSICA E O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

Com o aumento da expectativa de vida da população, há também uma maior 

preocupação quanto à qualidade de vida dos idosos. O envelhecimento populacional 

é tendência no Ocidente, e isso se deve a diversos fatores. O desenvolvimento da 

medicina tem permitido o suporte médico ainda na atenção básica, na busca da 

prevenção de doenças, principalmente crônicas, que podem progredir com 

complicações em pacientes com idade avançada ou mesmo em jovens sem acesso 

à assistência em saúde. O desenvolvimento de vacinas permitiu ao Mundo uma 

proteção contra agentes patogênicos que antes matavam até milhões de pessoas 

em todo o planeta.  

 

Na Europa, a população já é considerada velha, enquanto no Brasil este 

processo ainda está em andamento, representado por uma queda na taxa de 

fertilidade média, segundo dados do IBGE. Além disso, destaca-se a luta por direitos 

desde os tempos modernos que permitiram uma maior inserção feminina no 

mercado de trabalho, gerando uma queda nas taxas de natalidade, além do sucesso 

na implementação da atenção básica de saúde no Brasil, juntamente ao maior 

acesso populacional de métodos contraceptivos e disseminação de conhecimento 

sobre o corpo feminino. A alteração na pirâmide etária da população brasileira é 

visível, cabendo ao poder público preparar-se para lidar com esse processo em 

todos os campos do Estado, desde o previdenciário até o da saúde pública.  

 

Dados mostram que a revolução demográfica brasileira constitui uma 

conquista e uma responsabilidade para os gestores públicos e a sociedade. 

É crucial investir na promoção da autonomia e da vida saudável desse 

grupo social, assim como prover atenção adequada às suas necessidades. 

Esse novo tempo dos velhos requer planejamento, logística, formação de 

cuidadores e, sobretudo, sensibilidade para saber que de agora em diante a 

população idosa veio para ficar e continuará aumentando até os anos 2050. 

(MINAYO, 2012) 

 

O processo de envelhecimento ocasiona mudanças no organismo do 

indivíduo, como descrito por Matsudo e Matsudo (2012), gerando consequências 
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como aumento da gordura corporal, perda da massa muscular, maior índice de 

fadiga muscular, diminuição da capacidade vital pulmonar, diminuição da velocidade 

de movimento, diminuição do equilíbrio, diminuição da flexibilidade, bem como 

outras alterações fisiológicas. Por este motivo, o envelhecimento da população 

mundial é um fenômeno que tem preocupado, e inúmeros estudos têm sido 

realizados para entender esse processo e para conhecer e desenvolver estratégias 

que atenuem seus efeitos, tendo a prática de atividade física como uma das 

principais aliadas na melhoria desse processo de envelhecimento corporal. A falta 

de informação sobre os benefícios da atividade física no processo de 

envelhecimento leva a uma grande parcela de idosos inativos. Sendo assim, é 

necessário que médicos e profissionais da saúde, que exercem grande influência 

nas decisões tomadas pelos idosos, os incentivem a se tornarem pessoas ativas.  

 

A prática de atividade física é um elemento valioso na melhoria da qualidade 

de vida. É um elemento terapêutico tão importante que rotineiramente, nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), já fazem parte, muitas vezes, da prescrição e 

recomendação pelos profissionais de saúde. Faz-se indicação de prática regular de 

atividade física a fim de minimizar doenças crônicas prevalentes e importantes na 

população, como hipertensão e diabetes. 

 

Os benefícios a médio e longo prazo da prática regular de atividade física 

contribuem para diminuir os fatores de risco para o desenvolvimento da 

doença cardiovascular (aumentado no paciente portador de diabetes), 

através das seguintes alterações: melhora do perfil lipídico, contribuição 

para a normalização da pressão arterial, aumento da circulação colateral, 

diminuição da frequência cardíaca no repouso e durante o exercício. 

(MERCURI e ARRECHEA, 2001, p. 348) 

 

Tendo em vista a necessidade, em idosos, da manutenção da saúde, da 

flexibilidade e da longevidade, bem como a redução de dores crônicas e da 

possibilidade de desenvolvimento de novas doenças, a atividade física é 

constantemente estudada como prática geradora de benefícios nessa população, 

com consequências físicas e psicológicas dignas de atenção de todos os 

profissionais que de alguma forma lidam com idosos e sua saúde. 
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2.2 OS BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 

 

Apesar de muitas evoluções, a prática da atividade física para a 3ª idade 

ainda é menos aderida do que o ideal, isso se deve, primordialmente, à falta de 

informações, de divulgações e campanhas educativas para que haja o interesse dos 

idosos pela prática de exercícios físicos e abandono da rotina sedentária. Muitos 

estudos comprovam os benefícios da prática da atividade física, inclusive para a 3ª 

idade. A prática da atividade física regular exerce efeitos positivos na preservação 

da massa óssea e da massa muscular, na melhora da força e da flexibilidade 

articular. Fortalece o sistema muscular, diminuindo o risco de quedas e facilitando os 

movimentos dos braços, pernas e tronco. Contribui para o aumento do apetite e 

reduz as dores. Constitui um excelente instrumento de promoção de saúde, pois 

induz várias adaptações fisiológicas e psicológicas em benefício orgânico corporal.  

 

Os exercícios físicos trazem efeitos benéficos para os idosos fragilizados, 

sendo que houve melhorias em aspectos funcionais, como aumento de 

força de preensão palmar, força de membros inferiores, mobilidade, 

performance física, massa muscular, equilíbrio, velocidade da marcha e 

aumento do comprimento do passo; aspectos relacionados à qualidade de 

vida, como redução da incidência de quedas, do autorrelato do medo de cair 

e do estado geral de saúde; e aspectos cognitivos, como aumento da 

velocidade de processamento, melhorias na memória de trabalho e nas 

funções executivas. 

(PILLATT et al., 2019, p. 215) 

 

Pode haver inúmeros motivos que levam um idoso a adotar a prática de 

atividade física, e conhecer esses motivos pode ajudar a aumentar a adesão e 

permanência na rotina de atividades, proporcionando, assim, maiores benefícios aos 

praticantes. Esses estudos mostram melhoras significativas em relação à resistência 

aeróbia, agilidade e flexibilidade. Mesmo com estudos que visam analisar os 

benefícios da atividade física, há poucos estudos que visam analisar diretamente o 

fator de conscientização do idoso para a prática da atividade física. Isso acarreta 

uma lacuna no entendimento do assunto, principalmente para os profissionais da 

Educação Física, que lidam diretamente com essas pessoas e poderiam ser 

beneficiados com a promoção de estudos avaliativos sobre a abordagem dos idosos 
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e as possíveis maneiras pelas quais eles podem ser estimulados na promoção de 

saúde.  

 

A proposta é promover uma maior conscientização entre homens e mulheres 

da terceira idade de uma forma que eles possam entender, mesmo com a ausência 

de conhecimentos fisiológicos, a importância da prática de atividades físicas e todas 

as repercussões que isso pode ter na qualidade de vida de forma geral, na 

longevidade esperada para um idoso brasileiro, na melhora de sua condição motora 

e até mesmo na melhora de seu estado de saúde psicossocial, tendo em vista que 

idosos são mais propensos a sofrerem algum tipo de problema psicológico 

relacionado à ausência de socialização comum na idade em que estão, sabendo, 

ainda, que a atividade física pode ser usada como terapêutica importante no 

tratamento de patologias como ansiedade e depressão em qualquer idade. 

 

As vantagens não se restringem apenas à parte orgânica, ocorrem também 

efeitos positivos psicológicos, como aumento da autoestima, confiança, o 

que permite maior integração desse grupo na sociedade. Muitas vezes nos 

vemos diante de um idoso com importante restrição física, associada a 

doença coronária importante, o que praticamente não permite a realização 

nem de pequenos esforços; porém, só o fato de dar caminhadas 

lentamente, mesmo sem melhora da aptidão física, fazer exercícios para 

aumentar o tônus de membros e conviver com um grupo que transmite 

mensagens positivas, permite maior integração desse indivíduo com o meio, 

como também a realização de tarefas mínimas, porém com independência 

(ex.: pequenas compras de supermercado, autonomia dentro de casa, etc). 

(KOPILER, 1997, p. 111) 

 

A população brasileira, como um todo, tem grande prevalência de doenças 

crônicas, sendo elas principalmente diabetes e hipertensão. No Brasil, problemas 

cardiovasculares são responsáveis por grande parte dos óbitos. Problemas 

hipertensivos podem evoluir com quadros de infarto agudo do miocárdio e acidente 

vascular encefálico, além de insuficiência cardíaca e congestão pulmonar. 

Diabéticos têm grandes chances de desenvolver problemas neurológicos, como 

neuropatia diabética, problemas oculares, como retinopatia diabética, além dos 

conhecidos casos de amputação gerados por deficiências fisiológicas nas defesas 
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naturais do organismo contra ferimentos. Todos esses problemas geram custos 

extremamente dispendiosos aos cofres públicos, tendo em vista consultas médicas, 

medicamentos fornecidos em postos de saúde e procedimentos médicos até mesmo 

cirúrgicos, considerados a “extremidade” do SUS, em que os gastos são 

exorbitantes.  

 

Diante de tantas questões com as doenças de base crônicas, tendo em vista 

que elas são intimamente relacionadas com os hábitos alimentares e sedentários da 

população, torna-se imprescindível o investimento do capital publicitário e monetário 

do Estado na promoção da adoção de atividades físicas como parte da rotina dos 

idosos no Brasil. De certo, é muito mais inteligente mover a atenção para a 

prevenção do que para a resolução dos problemas de saúde. Sendo assim, a 

atividade física, que já é conhecidamente benéfica para a saúde, pode ter um efeito 

extremamente positivo na melhora da qualidade de vida dos idosos. Os já citados 

benefícios, como manutenção da massa muscular, da flexibilidade e da força, 

somam-se aos talvez mais importantes efeitos da prática de exercícios físicos: a 

ação preventiva sobre os principais problemas de saúde que acometem pessoas da 

3ª idade.  

 

Tanto a diabetes como a hipertensão, citados aqui por serem dois dos 

principais problemas crônicos de saúde pública, sofrem influência direta dos hábitos 

alimentares e dos hábitos sedentários das pessoas. De fato, a fisiopatologia de tais 

doenças vai muito além de fatores mutáveis do dia-a-dia. Não se pode negar fatores 

genéticos no desenvolvimento da doença, mas é certo que uma adoção de hábito 

alimentar saudável e da prática de exercícios pode diminuir a chance de 

desenvolvimento das condições patológicas citadas. 

 

Segundo Katzmarzyk e Janssen (2004, apud GUALANO e TINUCCI, 2011, p 

37) "Estudos epidemiológicos demonstram que a inatividade física aumenta 

substancialmente a incidência  relativa de doença arterial coronariana (45%), infarto 

agudo do miocárdio (60%), hipertensão arterial (30%), câncer de cólon (41%), 

câncer de mama (31%), diabetes do tipo II (50%) e osteoporose (59%)”. 
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Ademais, não se pode negligenciar, no contexto da 3ª idade, o fator 

psicológico na qualidade de vida dessas pessoas. Essa é uma fase da vida em que 

o indivíduo tende a manter menos contato com pessoas de outros ciclos sociais para 

além de sua própria família, acarretando decréscimo na sua condição psicológica 

normal. O abandono do sedentarismo não só permite ao idoso uma melhora humoral 

por meio da liberação de endorfina, mas também, em algumas situações, permite 

uma maior socialização, com um convívio com pessoas de idades semelhantes, seja 

em clubes de hidroginástica, em academias ou ainda nas praças públicas durante 

caminhadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2.3 DIFERENTES EXERCÍCIOS E SUAS APLICAÇÕES 

 

Os métodos utilizados para se trabalhar com idosos devem fazer referência 

aos métodos de trabalho existentes em qualquer campo de atividade física, mas 

podem passar por adaptações a fim de proporcionar um ganho direcionado aos 

interesses das pessoas da terceira idade. A seguir serão apresentados pontos de 

extrema importância e relevância no momento de definir, avaliar a funcionalidade e 

aplicar um programa de exercícios físicos para idosos seja em grupos ou 

individualmente. Estes procedimentos são baseados em recomendações de alguns 

autores e pesquisadores da área.  

 

Segundo Matsudo e Matsudo (2008), antes de qualquer prescrição de 

atividade física para idosos, cabe realizar uma avaliação médica completa a fim de 

avaliar aspectos fisiológicos, como equilíbrio, fragilidade, força e coordenação. 

Finalizada a avaliação, a prescrição da atividade física deve levar em consideração 

o estado físico do paciente bem como as instalações, equipamentos e condições 

que o idoso dispõe para a realização dos exercícios. De uma forma geral, deve-se 

priorizar atividades aeróbias de baixo impacto na musculatura e nas articulações. 

 

Quanto ao tipo de atividade aeróbica a ser realizada, é recomendada a 

prescrição de atividades de baixo impacto como a caminhada, o ciclismo ou 

pedalar de bicicleta, a natação, a hidroginástica, o remo, subir escadas e 

dança aeróbica de baixo impacto. Estas atividades são preferíveis àquelas 

chamadas de alto impacto, como o “jogging”, a corrida, esportes que 

envolvam saltos, como o vôlei e o basquete, saltar corda e a dança aeróbica 

de alto impacto, que acarretam grande incidência de lesões nesta época da 

vida. 

(MATSUDO E MATSUDO, 2008, p. 23) 

 

A atividade deve ser apresentada de forma progressiva, tanto no que se 

refere a intensidade quanto a dificuldade dos exercícios e da aula. É preferível 

começar com atividades e com exercícios conhecidos e introduzir progressivamente 

as atividades desconhecidas e que impliquem maior dificuldade. A intensidade da 

aula deve ser baixa, nunca se deve chegar à fadiga nem ao cansaço. Não se deve 

provocar palpitações, respiração dificultosa e suor excessivo.  
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Buscar variedade nos exercícios a fim de que a aula não seja monótona e 

entediante. Realizar poucas repetições de cada exercícios e intercalar os que 

requeiram maior dificuldade com exercícios de recuperação, como aqueles nos 

quais se trabalha a respiração. Propor exercícios criativos e imaginários, atividades 

lúdicas e recreativas. Não realizar as atividades com movimentos bruscos, com 

muito esforço ou de forma que causem dor. Utilizar técnicas suaves e progressivas. 

Levar sempre em consideração, ao realizar quaisquer exercícios, a correta 

colocação do corpo e o tônus muscular adequado, bem como a musculatura 

envolvida na atividade.  

 

Dar atenção especial aos exercícios que são realizados no chão, pois podem 

provocar tonturas. A atividade física deverá ser realizada de forma contínua e tem 

uma observação importante e que deve ser levada em consideração, é a realização 

de uma avaliação médica antes de toda e qualquer atividade física, principalmente e 

indispensável se for um idoso.  

 

Numa fase inicial, e para quem não está habituado à prática de exercício 

físico, recomenda-se atividades de baixo impacto, como as caminhadas, natação ou 

hidroginástica. As caminhadas, para além de promoverem a interação social, ajudam 

a fortalecer os músculos e articulações, e melhoram o ritmo cardíaco. Recomenda-

se a utilização de calçado confortável e a realização de alongamento antes e depois 

de cada caminhada. A natação é um dos exercícios mais completos em qualquer 

idade. A partir dos 60 anos os seus benefícios passam pela prevenção de lesões, o 

alívio das dores causadas pela artrite, o alongamento e fortalecimento dos músculos 

e articulações. Para além disso, ajuda a evitar a perda de massa óssea. 

 

Em relação à natação ou hidroginástica, são modalidades bastante 

recomendadas para os idosos, por serem de baixo impacto e com menor 

risco de lesões músculo-esqueléticas e especialmente indicada para 

aqueles que apresentam doenças articulares degenerativas, como a 

osteoartrose. 

(ZAITUNE et al., 2007, p. 1336) 
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Na hidroginástica todos os músculos são ativados e exercitados. Esta 

atividade melhora o ritmo cardíaco alivia as dores e desenvolve a força e resistência, 

de um modo geral.  

 

Um dos tipos de atividade de grande difusão na atualidade é a 

hidroginástica. A explicação para o grande auge desta modalidade são as 

grandes vantagens que apresenta em relação aos exercícios realizados na 

terra. Estas vantagens são: diminuição das forças gravitacionais; diminuição 

do stress mecânico do sistema músculo-esquelético; facilidade para 

termorregulação; possui efeito natriurético e diurético. 

(MATSUDO E MATSUDO, 2008, p. 24) 

 

 Andar de bicicleta é outra atividade que traz bastante benefícios. Entre eles, 

contribui para diminuição da pressão arterial para o alívio das dores e para o 

fortalecimento das articulações, sobretudo as dos joelhos, tornozelos e ancas. Nesta 

fase da vida recomenda-se a prática de atividade física, pelo menos, três vezes por 

semana, e sob aconselhamento médico. 

 

A duração da atividade varia de 20-60min, sendo que atividades de maior 

duração estão associadas a altos índices de abandono. A frequência varia 

de 3-5 vezes por semana. A progressão varia de acordo com a intensidade 

do exercício: se for leve, os incrementos podem ser feitos semanalmente, 

se for moderada, a cada 2-3 semanas. No entanto, é importante lembrar 

que o idoso requer mais tempo para obter os benefícios de um programa 

regular de atividade física. 

(MATSUDO E MATSUDO, 2008, p. 23) 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente estudo é uma pesquisa bibliográfica, elaborada por meio de 

método dedutivo, o qual tem por finalidade estudar uma premissa apresentada 

através de um problema, mostrando os caminhos para as possíveis soluções desse 

problema e os benefícios a serem adquiridos através das sugestões apresentadas.  

Os passos metodológicos seguido foram: Primeiramente definir o tema e os 

objetivos da pesquisa, depois de definidos iniciou-se uma coletânea geral de obras e 

textos que fazem abordagem sobre a atividade física na terceira idade ou que 

forneçam respostas à problemática levantada. O próximo passo foi realizar uma 

leitura de todas as obras e analisar dados para que fossem selecionadas aquelas 

que mais interessassem para o desenvolvimento da pesquisa. Finalmente foi 

discutida a estrutura do trabalho e a partir deste momento iniciou-se a redação do 

mesmo de forma coerente, precisa, imparcial e que demonstrasse clareza e 

objetividade para que se pudesse dar ênfase maior ao tema proposto.  

 

Para o desenvolvimento do trabalho foram usadas as ideias de muitos 

autores, e especialmente falando de idosos, nos depararmos com uma realidade 

que aponta para um aumento significativo e constante da expectativa de vida, em 

todos os países do mundo, sejam desenvolvidos ou não, em indivíduos que praticam 

hábitos saudáveis de vida, entre eles a prática de exercícios físicos. Estamos, 

portanto, diante de uma nova geração de idosos, que além de necessitar de hábitos 

de vida saudáveis, fazem questão de pratica-os.  

 

O objetivo específico proposto nesta pesquisa foi amplamente alcançado, pois 

foi possível analisar os benefícios da atividade física para as pessoas da terceira 

idade. Ficou evidenciado que a prática regular de atividades físicas pode retardar o 

aparecimento de comorbidades comuns da velhice, bem como manter a auto 

eficácia promovendo ao idoso maior autonomia na realização de atividades diárias. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo objetivou analisar de forma ampla o impacto do abandono 

do sedentarismo e da adoção de um estilo de vida saudável por meio da prática de 

exercícios físicos por pessoas idosas. Observou-se, inicialmente, a tendência 

nacional de envelhecimento populacional, processo cada vez mais relevante e que 

sofre influência de diversos fatores, desde o desenvolvimento das ciências médicas, 

com um cuidado cada vez mais completo em relação ao tratamento de doenças 

anteriormente responsáveis por altas taxas de mortalidade, até mesmo fatores 

sociais, como diminuição da taxa de natalidade no Brasil, tornando cada vez mais 

prevalente a parcela de idosos da população. 

 

Tendo em vista os princípios do SUS, integralidade, universalidade e 

equidade, é imprescindível que estejamos cada vez mais atentos na promoção de 

saúde para a população idosa. Isso implica um investimento em todos os setores 

dos mais diversos níveis de atenção médica. Entretanto, como é economicamente 

mais viável e socialmente mais benéfico, o investimento na profilaxia de doenças 

deve ser o foco nessa promoção de saúde. 

 

A prática de atividades físicas desperta a atenção da comunidade envolvida 

na saúde pública por ser sempre lembrada como possibilidade de melhoria da 

qualidade de vida de pessoas em qualquer idade. Portanto, visando a relevância do 

assunto, foi realizada uma ampla revisão bibliográfica a fim de compreender, por 

meio de diversos autores e estudiosos do assunto, o real impacto fisiológico e até 

social que a prática regular de atividade física pode ocasionar em idosos. 

 

Por meio deste estudo, observou-se uma consonância na promoção do 

exercício físico como ferramenta no combate dos déficits fisiológicos causados pelo 

processo natural de envelhecimento. Idosos podem sofrer de quedas anabólicas 

importantes em seu metabolismo, o que implica em perda de massa muscular, de 

resistência física, de equilíbrio e até gradualmente da capacidade de realizar 

atividades cotidianas. A atividade física tem se mostrado uma terapêutica bastante 

considerável no fortalecimento musculoesquelético, por meio da adoção gradual da 
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prática, com programa de exercícios adaptados para a realidade física e social dos 

idosos. 

 

Apesar de amplamente relatados os benefícios da prática de atividade física 

por idosos, entende-se que a pesquisa é inacabada, tendo em vista a amplitude 

imensurável deste campo de pesquisa, tanto do ponto de vista fisiológico e médico, 

quanto do ponto de vista social e psicológico. De certa forma, tornou-se evidente a 

importância da recomendação e do estímulo do abandono do estilo de vida 

sedentário na realidade dos idosos brasileiros. 
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