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RESUMO: Este estudo teve como objetivo descobrir os benefícios da atividade física na qualidade 

de vida de idosos. O método utilizado constitui em pesquisa bibliográfica, pois foi desenvolvida com 

base em material já elaborado, principalmente livros e artigos. O estudo leva a concluir que a 

qualidade de vida aumenta com a prática de atividade física. Percebe-se que a necessidade de estudo 

relacionada ao tema para que as conclusões a respeito da eficácia sejam mais robustas. Esta pesquisa 

se justifica cientificamente porque se trata de um fenômeno que cresce progressivamente a cada ano e 

se faz necessário trabalhos que se debruçam em torno do envelhecimento. Os profissionais de saúde, 

especialmente, os enfermeiros necessitam de pesquisas que analisem quais os principais fatores que 

possibilitam a qualidade de vida entre os idosos. Do ponto de vista social, essa pesquisa se faz útil, já 

que, possibilita novos olhares sobre a velhice e a qualidade de vida nesse estágio do desenvolvimento 

humano. Partindo do pressuposto que há um crescimento da população idosa brasileira, pesquisas 

como esta demonstra preocupação com a realidade social e as condições de vida e saúde da população.  

 

PALAVRAS CHAVE: Atividade física; Idoso; Qualidade de vida. 

 

ABSTRACT: This study aimed to discover the benefits of physical activity in the quality of life of the 

elderly. The method used is in bibliographical research, since it was developed based on already 

elaborated material, mainly books and articles. The study leads to the conclusion that the quality of life 

increases with the practice of physical activity. It is noticed that the need for study related to the 

subject so that the conclusions regarding effectiveness are more robust. This research is scientifically 

justified because it is a phenomenon that grows progressively each year and it is necessary to work on 

aging. Health professionals, especially nurses, need research that analyzes the main factors that make 

life quality among the elderly possible. From the social point of view, this research becomes useful, 

since it makes possible new insights about old age and the quality of life at this stage of human 

development. Based on the assumption that there is a growth of the Brazilian elderly population, 

research like this shows concern about the social reality and the living and health conditions of the 

population. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  De acordo com Freitas (2004), houve um aumento da expectativa de vida e do 

contingente de pessoas idosas nas últimas décadas. Para o mesmo esse fenômeno é mundial, 

já que, pesquisas demonstram que a população idosa vem aumentando em todo o mundo. É 

válido frisar que isso acontece por causa dos avanços médicos e tecnológicos que, 

aumentaram significativamente a expectativa de vida da população, quanto na queda da taxa 

de natalidade.    

 Dawalibi et al. (2013), demonstra que as estimativas projetam que o numero de idosos 

até 2025 será superior a 30 milhões, e o envelhecimento poderá ser acompanhado por altos 

níveis de doenças crônicas, como também por saúde e bem-estar. Segundo Neri e Guariento 

(2011) é de suma importância melhorar as condições socioeconômicas, especialmente nos 

países emergentes, como o Brasil, para possibilitar um envelhecimento com bons níveis de 

qualidade de vida.    

  Na sociedade brasileira, assim como em outros países que se encontram em 

desenvolvimento, o aumento da população idosa vem ocorrendo de forma progressiva, não 

correspondendo com as modificações nas condições de vida das pessoas. Certamente, esse 

crescimento causará problemas caso as condições de vida das pessoas não acompanhe o 

aumento da população idosa.   

  Segundo Dawalibi et al. (2013), entre 1950 e 2025, a população idosa brasileira 

sofrerá um aumento de 15 vezes, enquanto que a população como um todo crescerá 5 vezes 

nesse mesmo período. Nota-se que o aumento populacional entre o grupo de idoso é maior do 

que o crescimento geral da sociedade. A expectativa é que o Brasil seja a sexta maior 

população de idoso do mundo até 2025.   

  A problemática desta pesquisa gira em torno da seguinte pergunta: quais são os 

principais fatores que contribuem para maior qualidade de vida entre a população idosa 

brasileira? Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa é analisar os principais fatores que 

contribuem para a qualidade de vida dos idosos brasileiros, por meio de revisão bibliográfica. 

Enquanto que os objetivos específicos são: descrever o processo, refletir sobre os principais 

fatores que interferem na qualidade de vida entre os idosos e identificar o que a literatura 

científica está produzindo sobre a qualidade de vida entre os idosos.    
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  Esta pesquisa se justifica cientificamente porque se trata de um fenômeno que cresce 

progressivamente a cada ano e se faz necessário trabalhos que se debruçam em torno do 

envelhecimento. Os profissionais de saúde, especialmente, os enfermeiros necessitam de 

pesquisas que analisem quais os principais fatores que possibilitam a qualidade de vida entre 

os idosos. Do ponto de vista social, essa pesquisa se faz útil, já que, possibilita novos olhares 

sobre a velhice e a qualidade de vida nesse estágio do desenvolvimento humano. Partindo do 

pressuposto que há um crescimento da população idosa brasileira, pesquisas como esta 

demonstra preocupação com a realidade social e as condições de vida e saúde da população.  

 

 

2  O ENVELHECIMENTO ENQUANTO UM PROCESSO DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

O número de idosos vem aumentando significativamente no Brasil e no mundo, por 

causa do crescimento da expectativa de vida da população e a diminuição da taxa de 

natalidade. Essas melhorias se tornam mais notáveis a partir da década de 1940, devido ao 

aumento e avanço da tecnologia que se propagou em todas as áreas da ciência, como a 

descoberta da cura de algumas doenças, dos antibióticos, e das vacinas. 

Pode-se constatar que a longevidade está relacionada à economia, a qualidade e ao 

modo de vida de uma população. Juntamente com o envelhecimento da população, pode-se 

notar o aumento de doenças crônicas degenerativas e incapacitantes, como as doenças 

cerebrovasculares e afecções isquêmicas cardíacas, exigindo assim uma melhor compreensão 

desse processo pelos profissionais de saúde e o setor publico visando buscar soluções que 

propiciem no envelhecimento saudável da população ( BRAGA, GALLEGUILLOS 2014). 

O mesmo autor descreve que o Brasil, não se diferencia de países desenvolvidos em 

rela                                                                                    

                                                                                             

Sudeste. 

 Em 1950, o país                                                           
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contingente populacional de idosos, perdendo somente p                              ia, 

Estados Unidos e Japão. 

 

2.1  O Envelhecimento Humano  

 

 O envelhecim                                                                   

vivência na sociedade, surgindo em todas as etapas da vida. Com início pelas células, que 

passa aos tecidos e órgãos, terminando nos processos complicados do pensamento, 

descrevendo assim o envelhecimento como a progressão de uma série de mudanças 

biológicas, associadas ao decorrer do tempo (BRAGA, 2014). 

Para Serra, Marques e Martins (2014), o envelhecimento humano é composto por 

alterações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas que evolui para uma 

diminuição da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, e consequentemente 

leva a morte, sendo um processo irreversível e inevitável a todos os indivíduos. 

O envelhecimento se da pelo processo normal biológico que se encontra interligado 

com várias alterações nos mais diversos sistemas corporais existentes, como o sistema 

musculoesquelético que tem uma influência importante na qualidade de vida das pessoas 

idosas. Com o envelhecimento o sistema musculoesquelético ganho uma transformação 

progressiva e adquire características estruturais e morfológicas específica fazendo com que 

ele perca força e tônus muscular (SERRA, MARQUES E MARTINS 2014). 

Segundo Rommel e Trompieri (2012), o envelhecimento pode variar e ser encarado de 

formas diferente de um indivíduo para outro, sendo gradativo para uns e mais rápido para 

outros, devido a fatores como estilo de vida, condições socioeconômicas e doenças crônicas. 

A velhice é encarada de formas diferentes para alguns, é caracterizada como uma diminuição 

das capacidades de vida diária, como vulnerabilidade e dependência do seio familiar, para 

outros é a fase de maior sabedoria, bom senso e serenidade. 

Segundo Braga, Galleguillos (2014 apud MORAGAS 2004), a velhice pode ser 

descrita em três conceitos básicos para demonstrar suas variações. 

 

Velhice cronológica                                                        

funda- menta-se na velhice histórica                                
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e d                                                                        

                                                                  

                                                                      

ocorre em qualquer organismo vivo, mas es                               

                                                                 

                                                                

Velhice etapa vital: baseia-se no reconhecimento de que o transcurso do 

tempo produz efeit                                                         

                                                                        

                                                                          , 

GALLEGUILLOS 2014, p.69 apud MORAGAS, 2004) 

 

A idade cronológica é de fato um dado importante, porém não determina a condição 

do indivíduo, levando em consideração que a qualidade do tempo vivido e as condições 

ambientais que a vida desse indivíduo transcorre são essenciais, contudo cada pessoa terá uma 

bagagem própria ao envelhecer, decorrente das transformações, dos ganhos e das perdas 

vivenciadas ao longo da vida. A maneira como esse indivíduo lida com as diferentes situações 

da vida, está correlacionado com suas vivencia anteriores, suas crenças, valores e atitudes 

(BRAGA 2014) 

 

 

 

2.2  A Velhice na Atualidade  

 

  O termo velhice vem sendo discutido por diversos autores, Braga e Galleguillos 

(2014), o que pode ser notado nos dias atuais que ser velho não significa limitação, doença ou 

incapacidade das funções, por ser uma temática recente gera crenças e preconceitos sem 

fundamentos, necessitando de uma adequação dos conceitos que a sociedade tem sobre isso. 

O convívio com pessoas idosas tem tornado cada vez mais frequente, e elas estão cada dia 

mais presente nos diferentes grupos sociais, tornando o envelhecimento influenciado e 

alterado de acordo com o padrão de vida de cada individuo como a prática de atividades 

físicas, hábitos, dietas e a qualidade de vida de cada individuo.     

  No entanto o envelhecimento biológico nem sempre está associado ao cronológico, 

devido a cada individuo envelhecer de maneira diferente, pois se observa que indivíduo da 

mesma faixa etária apresenta níveis de envelhecimento diferentes, variados por diversos 

fatores (BRAGA e GALLEGUILLOS, 2014). 
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  Segundo Braga e Galleguillos (2014), o envelhecimento pode ser dividido em duas 

etapas, sendo o usual e o bem sucedido, tendo em vista que o envelhecimento bem sucedido é 

representado por pessoas que apresentam perdas mínimas associadas à idade em uma 

determinada função fisiológica, já no envelhecimento usual os indivíduos apresentam 

prejuízos significativos se for comparado com os mais jovens, porém não são classificados 

como doentes.    

 

3  DOENÇAS CRÔNICAS MAIS FREQUENTES NA TERCEIRA IDADE 

  

  Dentre as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) na terceira idade, segundo 

Braga (2014) no Brasil, destacam-se as doenças cardiovasculares que estão relacionadas ao 

                             rial sistêmica (HAS), ao diabetes mellitus (DM                 

às dislipidemias. 

  Barreto, Carreira, e Marcon, (2015) afirma que dentre as DCNT mais comum HAS e 

DM podem ser considerados como os principais fatores de risco para o desencadeamento de 

complicações renais, doenças cardíacas e cerebrovasculares. Ressalta também outras doenças 

que acometem os idosos em menor proporção como câncer, doenças respiratória, mental e 

inflamatória.     

  Seima, Lenardt, Pereira Caldas (2014) destaca a doença de Alzheimer (DA) como  

síndromes demenciais comum na população idosa. De acordo Silva (2017), a doença de 

Parkinson (DP) ou mal de Parkinson é uma doença presente na população idosa, caraterizada 

por alguns sinais clínicos essenciais como tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e 

instabilidade postural.  

 

 

4   PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA ENTRE OS IDOSOS 

 

Segundo Goulart et al. (2012), devido a maioria da população idosa não ter acesso a 

programas voltados para a prática de  atividade física, devido a questões financeiras ou falta 

de interesse pessoal, é relevante manter os níveis de atividade física por meios das tarefas de 

vida diária  como caminhar, higiene pessoal, levantar sem auxilio, vestir-se, ir as compras 
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administrar seus próprios medicamentos , para minimizar os efeitos degenerativos provocados 

pelo envelhecimento ou agravados pelo falta de atividades físicas . 

Para Diniz, Fluentes e Cosenza (2013), o exercício físico pode ser definido como toda 

forma de atividade física quando estruturada e realizada de modo sistemático, com o intuito 

de manter ou somar a saúde ou aptidão física em todas as vertentes, entendendo que a 

atividade física é qualquer ação corporal produzida pela atividade musculoesquelética 

resultando em gasto energético maior que os níveis de repouso. 

Diniz, Fluentes e Cosenza (2013), a prática de atividade física na vida diária é 

representado por várias possibilidades que se estendem em atividades laborais, domésticas, 

recreacionais, esportivas, entre outras, nesse todo tipo de exercício físico pode ser classificado 

como uma atividade física, mas nem toda atividade física pode ser chamada de exercício 

físico, levando em consideração que exercício físico é uma subcategoria da atividade física 

podendo ser representada por treinamentos de força na musculação, por atividades aeróbicas 

acompanhada por técnicos de determinadas categorias do esporte.   

Lourenço (2014) são vários os benefícios da prática de atividade física, como, 

reabilitação, prevenção, manutenção de algumas doenças, e um estilo de vida mais saudável e 

ativo, adquirido com hábitos de exercícios físicos, o idoso encontra um forte aliado no 

processo de envelhecimento saudável, como:  

 

 Resistência física, como lesões e quedas; 

 Diminui o colesterol;  

 Controle do nível de glicose; 

 Melhoria na capacidade cardiovascular;  

 Preservar outros tipos de doenças;  

 Sedentarismo;  

 Velocidade de andar, postura;  

 Relações sexuais;  

 Diminuição as gorduras corporais;  

 Força muscular; 

 Melhora da flexibilidade;  

 Tratamento de doenças (obesidade, hipertensão, osteoporose entre outras); 

 Melhora o tempo de reação;  
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 Coordenação motora;  

 Mobilidade; 

 Equilíbrio;  

 Melhora no fluxo de sangue para o cérebro;  

 Promove o bem-estar físico.   

Seguindo no mesmo pensamento, o autor revela que a prática de atividade física 

habitual para a população idosa, contribui significativamente na melhoria das capacidades 

funcionais e mental, contribuindo positivamente no processo de envelhecimento e visando 

alcançar a longevidade com qualidade e ativo, favorecendo de forma positiva a vida de 

qualquer individuo, pois envelhecer não significa estar próximo do fim, a pratica de atividade 

física promove um melhor bem estar com sigo mesmo:    

 Combate à depressão; 

 Autoestima; 

 Conhecimento do seu próprio corpo; 

 Diminuição da dependência dos familiares; 

 Evita acomodação; 

 Estado de humor; 

 Melhora na qualidade do sono; 

 Promove a saúde mental e intelectual; 

 Melhora a afetividade, aumentando a socialização; 

 Estimula a capacidade de concentração; 

 Estimula a percepção do paciente em todos os níveis; 

 Diminuição do consumo de medicamentos; 

 Prevenção das funções cognitivas; 

 Superação de pequenos desafios; 

 Tratamento na diminuição da ansiedade e estresse; 

 Imagem corporal; 

 Melhora a qualidade do sono, evitando medicamentos para dormir; 

 Autonomia e independência. 

A prática de exercícios físicos tem sido assunto bem reportado na literatura e um 

número de estudos que cresce a cada dia, tem mostrado que a prática de exercícios físicos 



9 

 

promove benefícios sobre o desempenho cognitivo dos idosos.  Alterações bioquímicas e 

estruturais são induzidas pela prática de atividade física regular tanto em seres humanos como 

em outros animais, como por exemplo, a elevação da capacidade cardiorrespiratória que tem 

sido associada (DINIZ; FLUENTES; COSENZA, 2013). 

 Aumento do fluxo de sangue no          

 Aumento de estimulação                             

 A                                                          

 A                                                                -1),  

 Aumento da função serotonérgica                    níveis de corticosteroides  

Afirma em seu estudo que indivíduos considerados ativos que tem por habito a prática 

de exercícios físicos tem uma melhor qualidade de vida, se comparados com indivíduos ativos 

que não praticam exercícios físicos, levando em consideração que os praticantes de exercícios 

físicos convivem mais tempo em grupos, tornando-os mais capacitados e independentes na 

realização de suas tarefas (GOULART et al., 2012) 

Para Goulart et al. (2012), idosos que não tem por pratica a realização de atividade 

física, eles preservam a sua capacidade funcional pelo histórico de vida e pelas atividades do 

dia a dia que realizam, porém, o processo de perda funcional como o envelhecer se torna mais 

rápido e significativo. Sendo que a atividade física pode ser recomendada para manter ou 

minimizar as perdas funcionais, contribuindo para uma melhor qualidade de vida, mesmo 

quando a prática de exercícios físicos for iniciada em uma fase tardia, seus praticantes 

conquistam ou mantem uma melhor qualidade de vida e sua autonomia funcional.  

Portanto espera-se que programas e incentivos a prática de atividades físicas 

promovam a socialização e o divertimento, contribuindo para a permanência e adesão de 

novos participantes. A prática de atividade física deve ser estimulada, pois melhora o domínio 

físico, a força, a flexibilidade e a prevenção de lesões e independência das pessoas da terceira 

idade (GOULART et al., 2012).  

 

 

5  FATORES QUE INTERFEREM NA QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO 

 

5.1 Sedentarismo  
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  O sedentarismo é caracterizado como falta da prática de atividade física. Uma vez que 

a atividade física contribui positivamente para a manutenção da aptidão corporal do idoso 

sendo uma alternativa para melhorar a qualidade de vida, reduzindo a perda de massa 

muscular, melhorando a mobilidade funcional, bem como o equilíbrio, agilidade deambulação 

e coordenação, sendo assim o exercício físico tende a melhorar postura corporal, diminuindo 

o risco de quedas, enquanto que os sedentários estão mais propícios a sofrer danos 

ocasionados pela perda do equilíbrio. (SILVA, 2014).   

  Para que o idoso possa sair da vida sedentária é preciso ter algumas mudanças de 

hábitos diários, estilo de vida, alimentação, motivação e é interessante procurar ajuda de um 

profissional da área capacitado que possa atender a todas as necessidades utilizando métodos 

que seja satisfatório ao praticante. A prática de atividade física pode se tornar divertida e 

prazerosa para o idoso, afastando o sedentarismo, bem como diminuindo o uso de 

medicamentos para dores, antidepressivos e calmantes, aliado a uma alimentação saudável. É 

importante que o idoso sinta-se incluído na sociedade atingindo os objetivos proposto pelo 

profissional (LOURENÇO, 2014). 

 

5.2  Sexualidade 

 Para compreender a sexualidade do idoso, devem levar em conta que o 

comportamento sexual é definido por vários princípios, como, cultura, religião e educação, 

esses aspectos influenciam o desenvolvimento sexual. Para Dantas et al. (2017) a sexualidade 

é um aspecto central do ser humano em todo o ciclo de vida e é envolvida por uma série de 

fatores, biológicos, psicológicos, econômicos, políticos e culturais. Dentro do contexto da 

sexualidade do idoso deve levar em consideração do bem-estar físico mental e social 

proporcionando assim uma melhor qualidade de vida.     

  O tema sexualidade em idosos nem sempre é tratado com abertura, pois remete a 

vivências pessoais e intimas, sem falar que na nossa cultura há uma falsa ideia de que o idoso 

não tenha vida sexual ou desejo (SANTANA, 2014).  

  A sexualidade tem uma forma inerente à pessoa, está presente em todos os momentos 

da vida, é a identidade explicita que o homem estabelece na relação consigo e com o mundo e 

está presente por toda sua vida, portanto, o que se observa é que a sexualidade do idoso é vista 
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de forma preconceituosa. A sexualidade na velhice não deve ser encarada como algo feio ou 

inexistente, pois todas as pessoas têm a necessidade de sentirem-se amadas e desejadas, está 

relacionada ao carinho, afeto, amor, e não somente ao ato sexual (BRAGA; GALEGUIILUS, 

2014). 

 

5.3  Uso de Álcool e Cigarro  

 

  O álcool e cigarro são considerados drogas, que com o uso pode causar problemas 

físicos, psicológicos e sociais (SANTOS et al., 2014). O alcoolismo é um dos principais 

fatores de risco que contribuem para a redução da expectativa de vida saudável entre os 

idosos, o consumo abusivo ou a dependência do álcool traz, reconhecidamente, inúmeras 

representações negativas sobre a saúde física, psíquica e social do idoso (DONIZETE, 2014). 

O uso de tabaco é um dos agentes mais potentes carcinogênicos para o ser humano e 

seu consumo, assim como a fumaça produzida pelo fumante, é identificada como a maior 

causa passível de prevenção de doenças. O consumo aumentado de álcool está associado à 

hipertensão arterial, à cirrose, ao acidente vascular hemorrágico e aos canceres da orofaringe, 

estomago e fígado. Levando em consideração que muitas vezes os idosos se tornam mais 

vulneráveis ao uso de álcool e tabaco, e isso aos pouco poderá gerar um grande problema 

populacional, já que o número de idosos vem aumentando progressivamente, eles fazem parte 

de uma classe que apresenta vários problemas de saúde, uso de muitos medicamentos, que 

combinados com substancias nocivos presente no fumo e álcool torna os idosos mais 

susceptíveis a interações, do quadro instalado e dificuldade de recuperação (VIEIRA et al., 

2011). 

Ações de saúde, políticas de prevenção visando à diminuição abusiva de consumo de 

álcool e cigarro devem ser planejadas, a fim de prevenir seus malefícios e proporcionando 

qualidade de vida aos idosos (BAREZZI et al., 2018). 

 

5.4  Obesidade ou Sobrepeso  

 

  A obesidade caracteriza-se como a acumulação excessiva de gordura corporal, 

procedida de um desequilíbrio crônico entre a energia ingerida e gasta. Este descontrole pode 

estar relacionado a diversos fatores, como estilo de vida, dieta, prática de exercícios físicos 
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alterações neuroendócrinas, ambiente, os fatores sociais, econômicos, endócrinos, 

metabólicos e psiquiátricos, logo, o impacto da obesidade na qualidade de vida do idoso é 

irreparável, tornando-o limitado não só em suas AVD, mas também em seu estado emocional, 

sua vida social e sua saúde física (FRANCIS et al., 2015). 

  A obesidade causa complicações clínica graves, com aumento da morbidade, impacto 

na qualidade de vida e morte prematura. Os processos fisiopatológicos envolvidos incluem a 

resistência insulínica, anormalidades dos lipídeos, alterações hormonais e inflamação crônica. 

A prevalência de muitas complicações associadas à obesidade como hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), diabetes mellitus, doença cardiovascular, certos tipos de câncer, síndrome 

de apneia/hipopneia do sono e osteoartrite, que aumenta durante o envelhecimento. Dessa 

forma, o excesso de peso corporal pode contribuir para o desenvolvimento de doenças durante 

o processo de envelhecimento (RIBEIRO, 2013). 

 

 

5.5  Hipertensão Arterial  

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clinica caracterizada por níveis 

elevados de pressão arterial (PA). Associa-se a alterações funcionais e/ou estruturais dos 

órgãos-alvos como coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos e a alterações metabólicas, com 

consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. O cuidado com 

a dieta faz parte do tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial, evitar consumo de 

alimentos rico em sódio já é um bom começo (BRAGA, 2014). 

A hipertensão arterial além de ser um dos principais fatores de risco para a 

mortalidade nessa faixa etária, também causa prejuízo à qualidade de vida, fato que muitas 

vezes retira o valor da longevidade conquistada. (ESPERANDIO et al., 2013). 

Dentre os principais fatores para HAS destaca a hereditariedade, idade, raça, 

obesidade, estresse, vida sedentária, álcool, sexo, anticoncepcional e alta ingestão de sódio, 

sendo assim a HAS pode ser evitada, minimizada ou tratada com adoção de hábitos saudáveis 

(CARVALHO et al., 2013) 

O estilo de vida de pessoas acometidas por HAS deve ser alvo de modificações de 

caráter curativo e preventivo, de forma que as mudanças de estilo de vida controlamos níveis 

da PA podendo diminuir a mortalidade desse publico. A HAS contribui significativamente 
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para modificações na qualidade de vida das pessoas por interferir na capacidade física, 

emocional, interação social, exercício profissional e outras atividades do cotidiano (RIBEIRO 

et al., 2015).   

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que a prática de atividade física esta diretamente relacionada à qualidade 

de vida do idoso que a pratica, contribuindo positivamente para uma melhor qualidade  e 

maior expectativa de vida, tendo em vista que os idosos que praticam atividade física tendo 

convívio em grupo, estão mais preparados para enfrentar as dificuldades trazidas pelo avanço 

da idade. Assim sendo, a prática de atividade diária por esse grupo de indivíduos contribui 

para uma melhoria no seu estilo de vida. 

Sendo assim, a prática regular de atividades físicas na terceira idade é de suma 

importância na saúde do idoso. 
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