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1. RESUMO: 

O presente artigo vai descrever um pouco sobre a importância com 

os cuidados à saúde do Idoso que uma vez mal cuidada, compromete as 

condições de vida do mesmo. Com a velhice, naturalmente o corpo fica mais 

limitado, mais fragilizado, mais vulnerável, por isso muitas vezes ocorrem 

essas mudanças físicas e também psicológicas que podem ser uma influencia 

negativa para a saúde e, conseqüentemente, para a qualidade de vida da 

pessoa Idosa. E diante disso, surgiu a necessidade de se pensar numa 

estratégia que possa atender a esse público na intenção de melhorar a 

qualidade de vida. As atividades físicas, por exemplo, é uma excelente opção 

e a que melhor corresponde a essa temática. É importante que essas 

informações circulem ao máximo para que possamos conhecer essas 

estratégias e aplicá-las dentro de casa e assim fazer com que a terceira idade 

se torne mais saudável mais benéfica e muito mais cômoda. 

Palavras chaves: Idoso, saúde, exercícios.  

 

2. ABSTRACT: 

This article will describe a little about the importance of health care 

for the elderly, which, once poorly cared for, compromises their living 

conditions. With old age, the body naturally becomes more limited, more 

fragile, more vulnerable, which is why these physical and psychological 

changes often occur, which can be a negative influence on the health and, 

consequently, on the quality of life of the Elderly person. And in view of that, 

the need arose to think of a strategy that can serve this audience with the 

intention of improving the quality of life. Physical activities, for example, are 

an excellent option and the one that best corresponds to this theme. It is 

important that this information circulates as much as possible so that we 



can learn about these strategies and apply them indoors and thus make 

seniors healthier, more beneficial and much more comfortable. 

Key words: Elderly, health, exercise. 

 

3. INTRODUÇÃO: 

O número de idosos no Brasil em 2015 era cerca de 23 milhões e a 

previsão para 2050 será cerca de 64 milhões. Esse aumento da população 

Idosa gera uma preocupação com o estilo de vida dessas pessoas, 

especialmente se tratando do sedentarismo (SILVA et al.,2018). 

Na saúde pública, as mudanças no perfil demográfico e 

epidemiológico da nação se tornaram um dos maiores desafios nos últimos 

tempos. Esses acontecimentos começaram nos países desenvolvidos, 

principalmente nos europeus, e ultimamente atinge os países em 

desenvolvimento. No Brasil, por exemplo, o número de idosos (maiores de 

60 anos) aumentou de 3 milhões em 1960 para 7 milhões em 1975 e 14 

milhões em 2002. Esses dados revelam um aumento de 500% em quarenta 

anos ( NAVARRO et al., 2008). 

Estudos feitos no Brasil na década de 90 sobre epidemiologia do 

envelhecimento, mostrou que a cidade de Fortaleza no estado do Ceará tinha 

quase 8 % de Idoso em relação à população, semelhante a cidade de São 

Paulo e maior que a média nacional. A maior parte destes anciões apresenta 

patologias físicas e mentais, principalmente os que vivem em áreas de 

pobreza (FRANCHI; JUNIOR,2005). 

 

A estimativa para 2025 é de aproximadamente 11,2 bilhões de 

pessoas com idade acima de 60 anos no mundo, no Brasil percebe-se um 

crescimento no envelhecimento populacional. O processo de transição 



demográfica juntamente com o padrão de patologia e morte vem sofrendo 

cada vez mais mudança (PEREIRA et al.,2019). 

O chamado “envelhecimento com sucesso” engloba três diferentes 

domínios multidimensionais: o primeiro é evitar as doenças e 

incapacidades; o segundo é manter uma alta função física e cognitiva; e o 

terceiro, engajar-se de forma sustentada em atividades sociais e produtivas. 

 

4. DESENVOLVIMENTO: 

4.1. Exercício físico e saúde em geral. 

A prática de atividade física é um item muito valioso para as pessoas 

de todas as faixas etárias. Entretanto, para os Idosos é fundamental, pois 

oferece uma manutenção da saúde em geral, a flexibilidade e da longevidade, 

bem como atua na redução de dor e sintomas de doenças físicas. Os sistemas 

imunológicos dos Idosos são, conseqüentemente, mais suscetíveis às 

doenças, desde condições sérias até um resfriado mais simples. O exercício 

físico pode ajudar a melhorar a resistência e função desse sistema 

imunológico, ajudando-os a prevenir e diminuir o risco dessas doenças. Se 

uma pessoa Idosa sofre de uma doença qualquer, por exemplo, os exercícios 

físicos podem muitas vezes ajudar a controlá-la, assim como aliviar seus 

sintomas, como se recuperar mais rapidamente, como controlar a sua 

fragilidade, etc. 

Existem aqueles Idosos que estão acima do peso isso certamente 

dificulta os exercícios físicos, mas não quer dizer que estes sejam excluídos 

dessa prática, muito pelo contrário. É muito comum as pessoas associarem 

uma boa forma física somente ao exercício físico, mas é importante ressaltar 

que a alimentação caminha lado a lado com os exercícios físicos, que uma 

boa forma física e bons hábitos alimentares estão necessariamente 

associados a melhor qualidade de vida. Mas voltando para os Idosos que 

estão acima do peso, é comum e recomendado até, que estes façam uso das 



atividades aeróbicas, pois estes exercícios elevam as freqüências cardíacas e 

naturalmente, ajuda a reduzir o peso. Esse método também pode ajudar a 

aliviar a dores nas articulações. A qualidade de vida dos idosos pode ser 

melhorada consideravelmente com exercícios regulares. Quaisquer 

alterações relacionadas à saúde dos nossos “atletas” devem ser discutidas 

com o médico regularmente. Ele pode ajudar e orientar nos exercícios e 

atividades adequadas, limitar alguns, incluir e/ou descartar outros, 

associando sempre a uma dieta saudável sempre visando manter o bem-

estar. 

Os cuidados com a saúde do Idoso variam muito de critério em 

critério. Existem aqueles que têm cuidados especiais com o Idoso por 

questões culturais, existem aqueles que os cuidam por questões afetivas, por 

questões educacionais, inclusive, infelizmente existem também aqueles que 

até agridem fisicamente ou verbalmente nossos idosos. Acredito que diante 

disso surgiu a necessidade de se pensar na fundação de um órgão Legal que 

amparasse essas pessoas e os protegessem de alguma forma caso alguma 

vitima viesse a precisasse de algo ou de alguém para recorrer. Felizmente 

em 2003 foi firmado legalmente o Estatuto do Idoso1 que está disponível em 

qualquer endereço eletrônico e é de fundamental importância conhecer e 

dominarmos esses decretos tão importantes. De acordo com o Estatuto do 

Idoso, o que refere as atividades físicas, o Artigo 2o assegura que o Idoso tem 

o direito de gozar da saúde física, logo, das atividades físicas. Para o Artigo 

3o delibero pontuar, uma vez que ele coloca a saúde do idoso como uma 

responsabilidade de todos: 

“Art. 3o É obrigação da família, 

da comunidade, da sociedade e do 

Poder Público assegurar ao idoso, com 

 
1 Estatuto é Lei orgânica de um Estado, sociedade ou organização. Nesse sentido, o Estatuto do Idoso é 

uma Lei Federal, de nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, isto é, uma Lei Orgânica do Estado Brasileiro 

destinada a regulamentar os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos que vivem no país. 



absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária”. 

Assim, vemos que o que assegura os direitos do idoso é um conjunto 

de afeto ao próximo, associado ao bom senso, associado a cultura e ética 

moral, e acima de tudo associado a Lei. O processo de envelhecimento é 

caracterizado por várias transformações progressivas e irreversíveis em 

função do tempo, depende muito da condição física e biológica de cada um. 

Assim como profissionais de Educação Física, atuantes na área da saúde não 

deveram medir esforços na busca de um envelhecimento bem-sucedido, que 

pode ser caracterizado por um equilíbrio entre o envelhecimento biológico e 

físico/psicológico. A falta de oportunidade de praticar atividade física na 

terceira idade faz com que os idosos desanimem, ainda que tenham muita 

vontade de viver, e para essas pessoas a atividade física é um modo de 

mostrar que ainda são capazes de fazer coisas muito produtivas. É por isso 

que devemos trabalhar com o objetivo de obter um melhor estilo e 

qualidade de vida aos nossos idosos, uma vez que dominamos o 

conhecimento acerca das atividades físicas, para inserirmos uma rotina 

saudável para esse público alvo. 

Ainda relacionada a legalidade do assunto, o Estatuto do Idoso, veio 

para somar de uma forma que não atender só a esse publico mas que 

caracterize a diversidade dessa  demandas, uma vez que existe um idoso 

obeso, outro deficiente, outro que esta desempregado, outro que faz uso de 

transporte publico, que enfrenta filas de espera, de atendimento seja qual 

for... Logo, o Estatuto do Idoso veio priorizar cada um desses Idosos que 

tanto precisam dessa atenção mais especializada. Por isso é importante 

conhecer e partilhar dessa Lei, pois além de prestarmos nosso apoio a esse 



público, um dia também seremos usuário dos mesmos. O Sistema Único de 

Saúde, também oferece sua contribuição para fazer valer os direitos do idoso 

que diz que:  

“É assegurada a atenção 

integral à saúde do idoso, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde 

– SUS, garantindo-lhe o acesso 

universal e igualitário, em conjunto 

articulado e contínuo das ações e 

serviços, para a prevenção, promoção, 

proteção e recuperação da saúde, 

incluindo a atenção especial às 

doenças que afetam preferencialmente 

os idosos”. 

Cada órgão que priorize a saúde e a qualidade de vida do Idoso 

deve ser incentivado, encorajado e principalmente valorizado. As Políticas 

Públicas2 a cada dia tentam uma nova estratégia que possa aperfeiçoar essas 

ações que por sua vez ligadas a qualidade de vida que cada Idoso leva no 

ambiente familiar, no caso, os exercícios físicos. Alguns exemplos desses 

exercícios podem ser citados a caminhada, as atividades na água, 

alongamento, dança, musculação leve (obviamente dependendo da condição 

física do idoso em questão), esses são bons exemplos de atividades que 

desenvolvem flexibilidade, equilíbrio e força muscular e que são inclusive de 

fácil realização para que não venha causar lesões no futuro. 

 

 
2 As políticas públicas afetam a todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente de sexo, 
raça, religião ou nível social. Com o aprofundamento e a expansão da democracia, as 
responsabilidades do representante popular se diversificaram. Hoje, é comum dizer que sua função 
é promover o bem-estar da sociedade. O bem-estar da sociedade está relacionado a ações bem 
desenvolvidas e à sua execução em áreas como saúde, educação, meio ambiente, habitação, 
assistência social, lazer, transporte e segurança, ou seja, deve-se contemplar a qualidade de vida 
como um todo. 



4.2.  Definição e construção de conceitos: 

Entende-se por Idoso ou pessoa da terceira idade, indivíduos com 

mais de 60 anos de idade, instituído pelo Estatuto do Idoso, já citado 

anteriormente. Embora a expectativa de vida da população tenha diminuído 

muito devido a inúmeros fatores (seja por alimentação industrializada, seja 

por radiação em excesso, ou índice de violência...) o envelhecimento ainda 

vem aumentando consideravelmente pelo país, o que se atribui apesar de 

tudo, a um aumento da expectativa de vida dessas pessoas, a diminuição da 

taxa de natalidade, a um melhor controle de doenças infecto-contagiosas 

(imunização) e crônico-degenerativas (Ministério da Justiça; 2003). 

Inclusive, dados do IBGE de 2008 mostram que a população Idosa no Brasil 

era de 15 milhões em 2002 e neste ano de 2020 essa população seria 16 

vezes maior em relação a 1950. 

Se analisarmos o crescimento do número de pessoas com mais de 60 

anos podemos ver que a busca dos serviços da saúde é cada vez maior e a 

tendência é somente aumentar. Tendo isso em vista, vemos que é preciso 

enfatizar a importância das ações preventivas, que se tem como base uma 

boa alimentação e a contínua pratica dos exercícios físicos que além de todas 

as características que já foram abordadas, ela reduz o risco de queda, 

melhora a flexibilidade e a boa forma, sem falar nos aspectos sociais e 

psicológicos que muitas vezes é necessariamente um fator de fragilidade 

para o Idoso. Muitas vezes eles se sentem incapazes, inseguros, pouco úteis, 

sem serventia alguma. E essa sensação de inutilidade os deixa ainda mais 

fragilizados. Esse é outro ponto positivo que os exercícios físicos trazem 

para o Idoso, pois além deles ocuparem as suas mentes o simples fato de 

serem capazes de realizar os exercícios, seja ele qual for, permite que eles 

tenham essa impressão de feracidade e fortaleza o que não é apenas uma 

impressão! O Idoso que consegue realizar de fato e acompanhar esse quadro 

de exercícios destinados a ele, certamente possui todas essas características. 



Cada fonte que abordar essa temática, se torna um complemento 

fundamental para futuras pesquisas na área que venham a ser 

desenvolvidas, já que se trata de um assunto de extrema importância e que 

vem ganhando certo destaque social a cada dia. A importância de se 

trabalhar as questões que envolvem a saúde do Idoso se justifica não em 

apenas garantir boas condições de vidas aos indivíduos que já vivem a 

velhice, mas desenvolver Políticas Públicas voltadas para a saúde do Idoso e 

possibilitar a elaboração de estratégias que visem melhorias nas condições 

de vida e promovam Saúde àqueles que estão iniciando o processo de 

envelhecimento e aos que ainda irão passar por este processo. Podemos 

dizer então, que envelhecer é um direito que não há como recusá-lo, pois é 

um processo em que todos estão suscetíveis a passar, a menos que a morte 

impeça este destino.  

Dessa forma, é importante praticar as atividades físicas, para que 

haja uma manutenção diária dos sistemas, garantindo e contribuindo para o 

bem-estar e a qualidade de vida do Idoso, vindo a contribuir também para 

um envelhecimento bem-sucedido a fim de amenizar os efeitos mais severos 

dessa fase tão delicada da vida. Dentre outros benefícios das atividades para 

o Idoso, temos a melhoria do bem-estar de forma geral, a melhora da 

condição da saúde física e o mais importante, a preservação da 

independência, lembrando que a atividade física é uma das intervenções 

mais eficientes quanto à melhora da qualidade de vida dos Idosos, pois ajuda 

no controle das mudanças ocorridas pelo processo de 

envelhecimento, promovendo a independência e autonomia nas atividades 

do dia a dia. Assim é importante conscientizar a todos, que a atividade física 

na terceira idade é muito importante para a rotina dos Idosos, pois colabora 

com sua saúde, agindo sobre o envelhecimento, e evitando muitas vezes a 

sua limitação funcional. Sem esquecer a condição psicologia que já foi 

colocada em questão anteriormente, mas que merece ser enfatizada. 



Outro fator positivo promovido pelas atividades físicas na vida dos 

Idosos é o fato de trazer vigor para os mesmos, trás energia e demonstra que 

o exercício físico é um remédio (literalmente) haja vista que diminui o risco 

de doenças ou condições crônico-degenerativas associadas aos baixos níveis 

de atividade física. Se pudéssemos descrever todos os benefícios que as 

atividades físicas oferecem ao Idoso, certamente iríamos desenvolver um 

documento imensurável, pois é dessa forma que se descrevem os exercícios 

e os benefícios aos Idosos ao usarem dessa prática, teriam resultados 

também imensuráveis.  

Outro fator preocupante que ataca diretamente nossos Idosos 

deixando-os reféns da vulnerabilidade é o Sedentarismo3.  Este, trás consigo 

riscos altíssimos de obesidade, fator que ocasiona os riscos de quedas 

causando as fraturas. Trás também doenças cardiovasculares, infarto, 

Acidente Vascular Encefálico – AVE, acúmulo de gordura abdominal 

dificultando a mobilidade, dentre outros. Para sair do Sedentarismo é 

necessário primeiramente uma auto conscientização. É importante que o 

sedentário esteja consciente dos riscos que ele corre (desde uma simples 

apneia do sono ao infarto do miocárdio) e esteja disposto a mudar esses 

hábitos. A reeducação alimentar acompanhado dos exercícios físicos são os 

primeiros passos para iniciar essa mudança de hábitos seja acompanhado 

pelo medico ou acompanhado de forma gradual por um educador físico. À 

medida que o Idoso se alimenta de forma saudável, consequentemente ele 

possui disposição necessária para praticar essas atividades. O segredo do 

sucesso contra o Sedentarismo é sem dúvidas a auto conscientização, é 

importante acreditar sempre no que se faz. Após isso, introduzir atividades 

físicas regulares na rotina certamente é o caminho para vencer essa doença. 

Contudo, esse desafio é ainda maior do que o esperado, pelo fato de alguns 

Idosos se recusarem a praticar os exercícios, eles relatam sentir dores no 

 
3 É definido como falta, ausência ou diminuição de atividades físicas ou esportivas. 



corpo, outros não participam de atividades desse tipo apenas por 

comodidade mesmo, (no caso da atualidade) outros estão de quarentena...  

Enfim, são inúmeras as justificativas para se ausentar dessa prática. 

Felizmente temos bons argumentos para convencermos o Idoso de encaixar 

essas atividades no seu cotidiano. Se fizermos eles compreenderem a 

importância e os benefícios para a saúde que as atividades físicas oferecem 

pra cada um deles, muito provavelmente teremos sucesso na maioria das 

respostas, pois é realmente inegável que as atividades físicas estão aí para 

somar e fazer valer o direito de cada um desses Idosos. 

O que mais é preciso para compreender que facilmente é possível 

oferecer uma manutenção diária na saúde dos Idosos? Quantos benefícios a 

mais podem ser citados para conscientizar a todos (inclusive aquele Idoso 

mais resistente) que o ideal e o mais indicado, é sem dúvidas a prática de 

atividades físicas? Quantos Idosos mais vão sofrer a velhice para 

entenderem que existe uma maneira mais eficiente e saudável de manter 

uma boa condição de vida na terceira idade? Todas essas indagações se 

resumem apenas a uma expressão muito simples que está presente em 

todos os das da nossa vida, e que é preciso apenas aperfeiçoá-las.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Tendo em vista o que vem sendo destacado a cerca desse tema 

observamos a importância das atividades físicas diárias, principalmente, na 

vida do Idoso, diminuindo os efeitos do envelhecimento, ajudando a 

prevenir doenças crônicas e assim podendo aumentar sua longevidade.  

A saúde esta diretamente relacionada a pratica ou não de atividade 

física, portanto para se manter saudável e preciso se movimentar, realizar 

exercícios físicos, e essas práticas na terceira idade e de fundamental 

importância. Por exemplo: favorece uma mudança de comportamento do 

idoso, melhora sua auto-estima, facilita na execução nas tarefas de auto 

cuidado, estimula o convívio social, sendo uma maneira fácil de compartilhar 

momentos com amigos e familiares. Assim a pessoa idosa mantém um estilo 

de vida ativo e hábitos saudáveis, previne as doenças e prolonga o tempo de 

vida. A medida que envelhecemos, as atividades físicas nos ajudam a 

permanecer saudável com energia e independência no dia a dia. 

Assim, pratique atividades regularmente para obter resultados 

positivos e fuja do sedentarismo para ter uma melhor qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. REFERÊNCIAS: 

 

• Ministério da Justiça do Brasil. Estatuto do Idoso: Lei n° 10.741, de 1º de 

outubro de 2003. Brasília: Ministério da Justiça; 2003. 

 

• Volume 1 - Número 2 - jul/dez de 2018 144 A IMPORTÂNCIA DA 

ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSOS COM DIABETES Revisão Bibliográfica 

Rafael Santos da Silva José Airton Xavier Bezerra Kaethy Vasconcelos da 

Silva Nadyjanara do Nascimento Silva Diego Trindade Lopes 

 

• Navarro FM, Rabelo JF, Faria ST, Lopes MCL, Marcon SS. Percepção de 

idosos sobre a prática e a importância da atividade física em suas vidas. 

Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS) 2008 dez;29(4):596-603. 

 

• Portaria do Estatuto o Idoso LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. 

Disponível em endereço eletrônico:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm acessado 

dia 21/09/2020 as 19h:19min. 


