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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar a importância da atividade física na terceira idade. 

O estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica em artigos, livros e sites 

governamentais, com o propósito de abordar teoricamente assuntos relacionados ao 

envelhecimento, às políticas públicas desenvolvidas para os idosos, e  apresentar a os 

benefícios da atividade física para um envelhecimento ativo capaz de minimizar os problemas 

de saúde. O trabalho aborda também a importância que o profissional de enfermagem tem 

neste contexto, por ser um cuidador e educador. A pesquisa concluiu que a atividade física é 

um  instrumento de grande importância para  terceira idade e seus benefícios são capazes de 

interferir positivamente na qualidade de vida, sendo um aliado no combate às doenças 

coronarianas, à hipertensão, diabetes, às doenças osteoarticulares e aos fatores emocionais. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento, Atividades Físicas, Qualidade de Vida



 

ABSTRACT 

 

 

His paper aims to demonstrate the importance of physical activity in old age. The study was 

conducted through a literature search for articles, books and government sites, in order to 

address theoretical issues related to aging, public policies developed for the elderly, and 

present the benefits of physical activity for active aging can minimize health problems. The 

paper also discusses the importance of the nursing professional has in this context, to be a 

caregiver and educator. The research concluded that physical activity is an important 

instrument for Seniors and their benefits are able to positively affect the quality of life, being 

an ally in the fight against heart disease, hypertension, diabetes, osteo-articular diseases and 

emotional factors . 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A justificativa em pesquisar sobre a importância da atividade física na terceira idade 

surgiu da própria prática como enfermeira atuante na atenção primária de saúde, onde neste 

tempo de experiência profissional a questão do envelhecimento associada à atividades 

despertou a curiosidade. O que mais incomodou e que desencadeou uma necessidade de 

aprofundamento nos estudos e um olhar sistematizado sob a forma de uma pesquisa, foi a de 

entender questão do envelhecimento e seus aspectos, que culminam no declínio físico e 

psicológico do idoso. 

 Para isso, foi interessante saber como acontece o processo de envelhecimento, quais as 

mudanças que ocorrem, quais as áreas afetadas, quais as doenças surgem e como  atividade 

física pode contribuir para amenizar e retardar este processo? 

 Analisar tais questionamentos direcionou a uma pesquisa bibliográfica para verificar, 

após a leitura de teóricos que tratam do assunto, como a atividade física pode proporcionar à 

pessoa idosa um envelhecimento mais saudável, ajudando a prevenir de doenças relacionadas 

a tal faixa etária e produzindo qualidade de vida. 

 Dessa forma, traçou-se como objetivo geral deste trabalho conhecer a importância da 

atividade física na terceira idade; de maneira a compreender melhor tal concepção, buscou-se 

como objetivos específicos, apresentar conceitos sobre o envelhecimento, pesquisar os 

benefícios da atividade física para o idoso. 

 Para alcançar tais objetivos, utilizou-se como metodologia uma pesquisa bibliográfica, 

tendo como instrumento de coleta de dados, livros, artigos científicos e sites governamentais 

que abordassem sobre o tema e pudessem proporcionar uma fundamentação teórica 

subsistente. 

 No presente trabalho, além da introdução e da conclusão, a monografia  apresenta 

mais dois capítulos: o primeiro intitulado O processo de envelhecimento, apresenta a 

fundamentação teórica sobre o envelhecimento humano, com uma contextualização sobre 

envelhecimento biológico, psicológico e social, aponta também dados sobre o envelhecimento 

no Brasil, enfoca sobre as Políticas Públicas para os idosos e sobre o envelhecimento ativo. 

No segundo capítulo intitulado Saúde e Atividade Física, apresenta a saúde e a atividade 

física, a sua importância e os seus benefícios no envelhecimento, além de relatar sobre a 

contribuição do profissional de enfermagem em relação ao incentivo e orientação quanto á 

prática de atividade física dos idosos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

• Conhecer a importância da atividade física na terceira idade 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Apresentar conceitos sobre o envelhecimento; 

• Pesquisar os benefícios da atividade física para o idoso; 

• Desenvolver uma proposta de intervenção de atividade física em PSF. 
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3 O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

 

 A definição de envelhecimento é muito complexa, sendo considerado um processo que 

ocorre durante toda a vida e tem vários conceitos que variam de acordo com a visão social, 

econômica e principalmente com a independência e qualidade de vida do idoso. A população 

de baixo poder aquisitivo envelhece mais cedo, resultado de uma diversidade de fatores 

biopsicossociais (MINAS GERAIS, 2006). 

 De acordo com o Ministério da Saúde (2006), o envelhecimento é um processo 

universal, marcado por mudanças biológicas, psicológicas e sociais específicas que está 

associado à passagem do tempo. É um fenômeno diretamente ligado ao processo da vida, o 

qual varia de indivíduo para indivíduo, de acordo com sua genética, seus hábitos de vida e seu 

meio ambiente. 

 Conforme aponta Rodrigues e Diogo (2000), o envelhecimento é um processo 

universal, é um termo geral que segundo a forma em que aparece, pode se referir a um 

fenômeno fisiológico, de um comportamento social, ou ainda cronológico isto é, de idade. É 

um processo em que ocorre mudança nas células, nos tecidos e no funcionamento de diversos 

órgãos. 

 O processo de envelhecimento acontece de forma individualizada, e esta nova etapa 

que é comum a todos é vivida de maneira diferenciada por cada pessoa, e a forma como vai 

ser encarada vai depender da qualidade de vida que cada um teve. Sendo assim, o 

envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, de diminuição progressiva 

da reserva funcional dos indivíduos – senescência – o que, em condições normais, não 

costuma causar qualquer problema (SMELTZER;BARE, 2006). 

O envelhecimento não é somente uma passagem pelo tempo, mais do que isto, é o 

acúmulo de eventos biológicos que ocorrem ao longo do tempo. Se o envelhecimento for 

definido como a perda das habilidades de adaptação ao meio, então a idade biológica e 

funcional torna-se a forma mais adequada de se medir o envelhecimento e suas adaptações 

(ROBERGS & ROBERTS: 2002). 

Ao se analisar o processo de envelhecimento vários fatores são considerados. Segundo 

Robergs e Roberts (2002), tal processo pode ser definido e classificado de duas formas, em 

idade cronológica e idade biológica. A idade cronológica diz respeito aos anos de vida de uma 

pessoa e pode ser dividida em idade jovem, média e avançada. A idade biológica é baseada na 
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aptidão física e no estado de saúde, sendo avaliada por parâmetros como captação máxima de 

oxigênio, força muscular e flexibilidade.  

Robergs & Roberts (2002) ressaltam, ainda, que ao se comparar a idade cronológica 

com a idade biológica nota-se que a mesma pode ser alterada com um programa regular de 

condicionamento físico, sendo assim, é possível encontrar pessoas com 65 anos de idade 

cronológica com aparência de 45 anos de idade biológica, graças à ação de um treinamento de 

força regular. Diante disso, os autores afirmam que o envelhecimento não é simplesmente o 

passar do tempo, nem deve ser visto como uma doença, mas sim como um processo natural de 

eventos biológicos que ocorrem ao longo dos anos. Infelizmente qualquer coisa nesse planeta 

envelhece, não somente os seres humanos, sendo assim, deve-se encarar o envelhecimento de 

forma natural, pois o mesmo tem sido definido como uma perda progressiva das capacidades 

fisiológicas, levando fatalmente à morte, mesmo assim essas causas permanecem 

relativamente obscuras. Na verdade nada pode ser feito para impedir o envelhecimento, 

apenas retardar esse processo que varia entre os indivíduos. 

 

 

3.1 Envelhecimento biológico 

 

 

 O envelhecimento biológico é implacável, ativo e  irreversível, causando mais 

vulnerabilidade do organismo às agressões externas e internas. Existem evidências de que o 

processo de envelhecimento é de  natureza multifatorial e dependente da programação  

genética e das alterações que ocorrem em nível celular-molecular. Pode haver, 

consequentemente, diminuição da capacidade funcional das áreas afetadas  e sobrecarga dos 

mecanismos de controle homeostático, que passam a servir como substrato fisiológico  para 

influência da idade na apresentação da doença,  da resposta ao tratamento proposto e das 

complicações que se seguem (MORAES et al., 2010). 

 Algumas alterações biológicas esperadas com o envelhecimento acontecem  no 

sistema cardiovascular quando o idoso é submetido a um esforço. Ocorre  uma diminuição na 

capacidade do coração de aumentar o número e a força dos  batimentos cardíacos. Não existe 

uma causa única para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, e sim, alguns 

agravantes denominados “fatores de risco cardiovascular”, que são condições ou hábitos que 

agridem o coração ou as artérias (GUS, 2007). 
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 Com o envelhecimento, ocorre também redução da  frequência cardíaca em repouso , 

aumento do colesterol, como também da resistência vascular, com o  consequente aumento da 

pressão arterial. 

De acordo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010), no Brasil, as doenças 

cardiovasculares foram responsáveis por cerca de 300 mil mortes em 2007 4, 40% das 

aposentadorias precoces e custo econômico estimado em cerca de 475 milhões de reais apenas 

em internações hospitalares, que chegam a mais de 1 milhão por ano . Tal impacto está 

diretamente relacionado aos casos de HAS no país, cuja prevalência média estimada foi de 

24% em 2007 4, observando-se valores mais elevados nos grupos de maior idade 6, atingindo 

cerca de 50% dos indivíduos entre 60 e 69 anos e mais de 70% daqueles acima de 70 anos. 

O sistema respiratório também é afetado através da diminuição da função pulmonar, 

que de acordo com Gorzoni e Ruso (2002), se devem pelas alterações fisiológicas na 

senescência no pulmão do idoso, ocasionadas pela combinações entre alterações anatômicas e 

a reorientações das  fibras elásticas. Essas alterações fisiológicas são definidas pela 

diminuição da  elasticidade pulmonar, redução da capacidade da difusão do oxigênio, redução 

dos  fluxos expiratórios, elevação da complacência pulmonar, fecho das pequenas vias  aéreas 

e fecho prematuro de vias aéreas. 

Outras alterações acontecem no Sistema Nervoso Central, com redução  no número de 

neurônios, redução na velocidade de condução nervosa, redução da  intensidade dos reflexos, 

restrição das respostas motoras, do poder de reações e da  capacidade de coordenações. Os 

sinais de deficiências funcionais vão aparecendo de maneira discreta no decorrer da vida, 

sendo chamados de senescência, sem comprometer as  relações e a gerência de decisões. (DE 

VITTA, 2000). 

No envelhecimento biológico, também ocorrem modificações evidentes no sistema 

músculo esquelético com a respectiva diminuição no comprimento, elasticidade e número de 

fibras,com notável perda de massa  muscular e elasticidade dos tendões e ligamentos (tecidos 

conectivos) e da  viscosidade dos fluidos sinoviais (SHEPHARD, 2003).  

No processo normal de envelhecimento, a consequência mais apontada é a perda de 

massa muscular ou sarcopenia. Segundo Shephard (2003), a sarcopenia é um termo que foi 

estabelecido para denotar a extrema perda muscular que deixa os idosos frágeis e incapazes de 

realizarem muitas, ou todas as tarefas da vida diária, pois uma combinação de um regime 

alimentar inadequado e falta de força criam um ciclo vicioso de progressiva inatividade física 

e acelerada perda muscular a proporção que os mesmos enfraquecem, constata-se uma 
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diminuição do comprimento da passada, desaceleração da velocidade de caminhada e um 

declínio progressivo na carga que os músculos conseguem erguer. 

De acordo com Nóbrega et al. (1999), entre os 20 e 30 anos de idade o sistema 

neuromuscular no homem alcança sua maturação plena. Entre os 30 e 40 anos a força máxima 

permanece estável ou com reduções pouco significativas. Em torno dos 60 anos, é observada 

uma redução da força máxima muscular entre 30 e 40%, o que corresponde a uma perda de 

força de cerca de 6% por década dos 35 aos 50 anos de idade e a partir daí, 10% por década.  

Segundo Nóbrega et al. (1999), também se observa no idoso uma redução da massa 

óssea, mais frequentemente em mulheres, que quando ocorre em níveis mais acentuados, 

caracteriza a osteoporose que pode predispor à ocorrência de fraturas.  

Após os 35 anos há alteração natural da cartilagem articular que associada às 

alterações biomecânicas adquiridas ou não, provocam ao longo da vida degenerações diversas 

que podem levar à diminuição da função locomotora e da flexibilidade, acarretando maior 

risco de lesões (NÓBREGA et al: 1999) 

 Tais lesões são decorrentes na maioria das vezes de quedas que podem ser explicadas 

pela perda da massa muscular que leva á diminuição na capacidade de promover torque 

articular rápido e necessário às atividades que requerem força moderada, como: levantar-se da 

cadeira, subir escadas e manter o equilíbrio ao evitar obstáculos (PEDRINELI et al., 2009). 

 

 

3.2 Envelhecimento Psicológico e Social 

 

 

 O desenvolvimento psicológico no decurso do envelhecimento envolve uma série de  

ajustamentos individuais face à ocorrência de  mudanças no self, decorrentes de alterações 

corporais, cognitivas e emocionais, expectativas sociais, relações interpessoais, alterações 

familiares, profissionais, na rede de relações  e no próprio contexto de residência levando,  

por vezes, à institucionalização (FONSECA, 2010). 

 Dada a enorme variabilidade interindividual, nem todos  os indivíduos lidam com 

estas transições da  mesma forma, como ilustram os resultados  desenvolvimentais, os quais 

são substancialmente diversos de pessoa para pessoa. As diferenças individuais nesse 

processo adaptativo  constituem, assim, um componente essencial  do desenvolvimento 

psicológico na velhice,  sendo provocadas pela diferente combinação  de fatores e 
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características biológicas, psicológicas e sociais, não detendo qualquer uma destas 

características primazia sobre as restantes (FONSECA, 2010). 

 O envelhecimento não é só corporal, pois muitos outros fatores  causam sofrimentos 

psíquicos, entre eles: a aposentadoria e suas  consequências econômicas, sociais, de um tempo 

livre, mas desocupado; perdas sucessivas de vínculos; mudanças de papéis; perda  de poder e 

espaço dentro da família; doenças. Todos esses fatores geram insegurança, sensação de 

inutilidade, solidão e desinteresse pela vida e em virtude destas associações, não só os 

profissionais da saúde, bem como todos aqueles que lidam com o idoso de uma forma geral, 

devem ter a preocupação de tratá-lo com maior atenção, paciência e perseverança, a ponto de 

minorar as limitações que cada um apresenta (SILVA et al., 2005). 

 De acordo com Fajardo (2003), a deteriorização gradual dos processos sensoriais leva 

o idoso a se isolar e causa considerável impacto sobre seu psiquismo, alterando sua 

autoimagem; já que a muitos de seus amigos já morreram ou se encontram também bastante 

limitados pelo próprio processo do envelhecimento ou por enfermidades crônicas, algumas 

das quais foram citadas. Essa solidão quase sempre leva as pessoas idosas à depressão. 

 Conforme esclarece Silva et al (2005), a solidão e a depressão são comuns quando se 

fala em terceira idade. A solidão está relacionada ao fato de que, na maioria das vezes, os 

idosos não podem subsistir por si próprios e, infelizmente, muitas vezes tem a realidade de 

não contarem com alguém que lhes ofereça o carinho que necessitam. A solidão acompanhada 

da inatividade e das perdas de entes queridos está entre as principais causas de depressão na 

terceira idade, que hoje é a principal doença mental. 

 Neste caso, Fajardo (2003) aponta que o papel da família se intensifica ou cria um 

valor inestimável. Caso a relação seja pautada no afeto e respeito mútuo, pode-se vislumbrar 

uma melhor aceitação da pessoa idosa de seus limites e novas possibilidades, estabelecendo 

assim uma convivência prazerosa. 

 No cunho social, o envelhecimento provoca algumas mudanças consideráveis para o 

idoso, o que traz consequências que geralmente afeta o âmbito da saúde devido à diminuição 

da rede social que cerca o indivíduo, pois a mesma quando ativa, dá a sensação de 

estabilidade, confiabilidade e atividade, o que garante a manutenção da sua saúde e garante a 

proteção contra possíveis doenças (FREIRE et al., 2009). 

 De acordo com Areosa 

 
Ocorre de início um gradativo declínio nos contatos sociais, que se dá pelo 
distanciamento intencional da sociedade, onde é percebido como uma preparação 
para a morte e visa deixar espaço para as gerações mais novas ou também pode ser 
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compreendido pela perda de papéis sociais importantes que estava desempenhando. 
O idoso também pode ter a tendência a valorizar suas vivências emocionais, o que 
vai ocasionar uma redução em seu círculo de contatos, pois seleciona suas amizades 
em um grupo mais restrito (AREOSA et al., 2012, p. 121). 
 

 Neste sentido, é importante que a família proporcione ao idoso, alternativas de 

interação social, ampliando os contatos sociais, visto que estes promovem sensação de 

conexão e bem-estar, auxiliando na adaptação à fase de envelhecimento. “Se, por um lado, os 

vínculos familiares são sentidos como importantes mantenedores de segurança emocional, por 

outro, relações fraternas sem grau de parentesco, reforçam a interação social” (ARGIMON; 

VITOLA, 2009, p. 29). 

 

 

3.3 Dados do envelhecimento no Brasil 

 

 

 De acordo o senso demográfico do IBGE realizado em 2010, o contingente de pessoas 

idosas no Brasil, ou seja, homens e mulheres acima de 60 anos é de 20.590.599 milhões, ou 

seja, aproximadamente 10,8 % da população total. Desses, 55,5 % (11.434.487) são mulheres 

e 44,5% (9.156.112) são homens. 

O Brasil é um país que envelhece a passos largos. As alterações na dinâmica 

populacional são claras, inequívocas e irreversíveis. Desde os anos 1940, é entre a população 

idosa que temos observado as taxas mais altas de crescimento populacional. Na década de 50, 

a taxa de crescimento da população idosa atingiu valores superiores a 3% ao ano, chegando a 

3,4%, entre 1991 e 2000. Ao compararmos, num intervalo de 25 anos (1980 a 2005), o 

crescimento da população idosa com o crescimento da população total, observamos que o 

crescimento da população idosa foi de 126,3%, ao passo que o crescimento da população total 

foi de apenas 55,3%. Nesse mesmo intervalo, o segmento de 80 anos a mais cresceu a um 

ritmo relativamente maior do que a população idosa total, apresentando um crescimento de 

246,0%. Hoje, a faixa etária de 80 anos a mais é composta por 2.935.585 pessoas (IBGE, 

2011), representando 14% da população idosa brasileira. 

Espera-se que o contingente de idosos atinja a magnitude de aproximadamente 30,9 

milhões de pessoas, no ano de 2020, vindo a constituir 14% da população brasileira, 

ocupando, então, o sexto lugar na classificação mundial. Essa alta taxa de crescimento fez 

com que, na virada do século, a população brasileira de idosos/as apresentasse um 

crescimento oito vezes maior quando comparada às taxas de crescimento da população jovem 
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Caso seja mantida a atual dinâmica, a partir de 2030, o total de idosos/as ultrapassará o 

número de jovens entre 15 e 29 anos (IPEA apud BRASIL, 2010, p. 51). 

 

 

3.4 Políticas Públicas para a pessoa idosa 

 

 

 Desde o crescimento populacional entre os idosos  a partir da década de quarenta, é 

que houve  incorporações das questões que envolviam o envelhecimento desta faixa etária nas 

políticas brasileiras, fruto de pressões e influência da sociedade civil, onde destacam-se a 

criação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia em 1961, que tinha como um  dos 

seus objetivos estimular iniciativas e obras sociais de amparo à velhice; e os Grupos de 

Convivência do SESC em 1963, cuja preocupação inicial com o desamparo e a solidão dos 

comerciários aposentados deflagrou uma política dirigida ao idoso (CAMARANO, 2004, p. 

264). 

 Conforma ressalta Camarano (2004), a criação do SESC foi revolucionária no tange ao 

trabalho assistencial prestado ao idoso na época, e foi considerado um fator deflagrador das 

políticas públicas para o idoso, pois o formato de assistência  era somente asilar e o SESC 

apontou uma nova maneira para o bem-estar social da terceira idade que só seria seguido 

tempos mais tarde. 

 Nos anos 70 acontece uma iniciativa governamental em prol dos idosos, com dois 

tipos  de benefícios não contributivos: as aposentadorias para os trabalhadores rurais e a renda 

mensal vitalícia para os necessitados urbanos e rurais com mais de 70 anos que não recebiam 

benefício da Previdência Social e não apresentavam condições de subsistência 

(CAMARANO, 2004). 

 Em 1974, o governo promove uma primeira iniciativa de prestação de assistência ao 

idoso através do Ministério da Previdência, que tinham por objetivo o pagamento da 

internação custo-dia, restrita aos seus aposentados e pensionistas, a partir de 60 anos de idade, 

em sistema de asilamento (COSTA, 2002). 

 Em 1976, o Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS – edita o primeiro 

documento do Governo Federal em nível nacional, denominado Política Social para o Idoso, 

contendo diretrizes básicas para uma política social voltada ao idoso, com o objetivo de 

identificar as condições de vida do idoso brasileiro e do apoio assistencial existente para 

atender às necessidades desse público etário (CAMARANO, 2004). 
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 Até os anos 80, as políticas públicas voltadas para os idosos eram basicamente 

assistencialistas, panorama que começa a se modificar com a Constituição de 1988, passando 

a ser um direito de cidadania, onde o Estado por intermédio das políticas públicas, visa 

proporcionar qualidade de vida aos seus cidadãos. Portanto, as políticas públicas de saúde 

foram feitas na tentativa de garantir o direito universal e integral à saúde.  

Na constituição de 1988 foi conquistado o direito à saúde através do artigo 196, que 

diz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos [...]” (Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 – Seção II – Saúde). (SILVA, 2012). 

Em relação à pessoa idosa, a Constituição ressalta que “a família, a sociedade e o 

Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” 

(BRASIL, 1992, p. 103), 

As políticas para os idosos só iriam ser retomadas em 1994, após várias discussões 

sobre o envelhecimento, influenciadas pelos inúmeros debates nacionais e internacionais 

sobre os direitos dos idosos. Assim, neste ano foi aprovado de acordo com Lei 8.842 a 

Política Nacional do Idoso 

 
Essa política consiste em um conjunto de ações governamentais com o objetivo de 
assegurar os direitos sociais dos idosos, partindo do princípio  fundamental de que 
“o idoso é um sujeito de direitos e deve ser atendido de maneira diferenciada em 
cada uma das suas necessidades: físicas, sociais, econômicas e políticas”. Para a sua 
coordenação e gestão foi designada a Secretaria de Assistência Social do então 
MPAS, atualmente Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome 
(CAMARANO, 2004, p. 269). 

 

 A Política Nacional do Idoso tem como principais diretrizes norteadoras a viabilização 

de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua 

integração às demais gerações; a participação do idoso, através de suas organizações 

representativas, na formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, programas e 

projetos a serem desenvolvidos; priorizar o atendimento ao idoso através de suas próprias 

famílias, em detrimento do atendimento asila; promover a capacitação e reciclagem dos 

recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços; priorizar o 

atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de serviços, quando 

desabrigados e sem família e apoiar  estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao 

envelhecimento (BRASIL, 1994). 
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 No plano de atenção à saúde, em 2006 através da Portaria Nº 2.528, foi lançado pelo 

Ministério da Saúde, a Política Nacional de Saúde do Idoso tem como finalidade primordial a 

recuperação, manutenção e promoção da autonomia e da independência  da pessoa idosa, 

direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para  esse fim, em consonância com os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de  Saúde, sendo alvo dessa política todo cidadão e 

cidadã brasileiros com 60 anos  ou mais de idade (BRASIL, 2010). 

 De acordo com o Ministério da Saúde, os pressupostos que circundaram a formulação 

desta política, estão baseados no contínuo e intenso envelhecimento populacional brasileiro, 

nos inúmeros e eficazes avanços políticos e técnicos nos campos de gestão da saúde, no 

conhecimento atualizado da ciência, no conceito relevante de que  saúde para o indivíduo 

idoso se traduz  mais pela sua condição de autonomia e independência que pela presença  ou 

ausência de doença orgânica, na  necessidade de buscar a qualidade  da atenção aos 

indivíduos idosos por meio de ações fundamentadas no  paradigma da promoção da saúde 

(BRASIL, 2010).  

 Em relação à uma visão de  longo prazo ao estabelecimento de medidas que visam 

proporcionar o bem-estar dos idosos, o Estatuto do Idoso, sancionado em 2003, apresenta em 

uma única e ampla peça legal muitas das leis e políticas já aprovadas.  

 Conforme descreve Camarano (2004), o Estatuto do Idoso incorpora novos elementos 

e enfoques dando um tratamento integral e identificando o idoso com o um subgrupo 

populacional demandante de regras específicas dentre elas: atendimento integral pelo Sistema 

Único de Saúde, atendimento geriátrico ambulatorial, atendimento domiciliar, reabilitação, 

fornecimento de medicamentos e próteses, direito de opção pelo tipo de tratamento, direito a 

acompanhante, proibição de discriminação em plano de saúde. 

 

 

 3.5 Envelhecimento Ativo 

 

 

 Até 2025, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil será o sexto país 

do mundo em número de idosos. Ainda é grande a desinformação sobre a saúde do idoso e as 

particularidades e desafios do envelhecimento populacional para a saúde pública no contexto 

social. Entre 1980 e 2000 a população com 60 anos ou mais cresceu 7,3 milhões, totalizando 

mais de 4,5 milhões em 2000. O aumento da expectativa média de vida também aumentou 

acentuadamente no país.  
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 Devido a estes dados, ressalta-se a importância do envelhecimento ativo “se quisermos 

que o envelhecimento seja uma experiência positiva, uma vida mais longa deve ser 

acompanhada de oportunidades contínuas de saúde, participação e segurança (OMS, 2005, 

p.13). 

 De acordo com a OMS (2005), envelhecimento ativo é o processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida à medida que as pessoas ficam mais velhas, que se aplica tanto a indivíduos quanto a 

grupos populacionais, permitindo que as pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar 

físico, social e mental ao longo do curso da vida, e que essas pessoas participem da sociedade 

de acordo com suas necessidades, desejos e capacidades; ao mesmo tempo, propicia proteção, 

segurança e cuidados adequados, quando necessários. 

 O objetivo de se proporcionar que às pessoas que elas envelheçam de maneira ativa, 

representa oferecer a manutenção da autonomia e independência durante o processo e 

contexto que envolve o envelhecimento, pois a abordagem do envelhecimento ativo baseia-se 

no reconhecimento dos direitos humanos das pessoas mais velhas e nos princípios de 

independência, participação, dignidade, assistência e auto-realização (OMS, 2005). 
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4 SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

A atividade física sempre esteve ligada à imagem de pessoas saudáveis e vigorosas. 

Segundo Palma (2001), por muito tempo a associação entre saúde e atividade física foi 

atribuída a duas interpretações: que pessoas geneticamente privilegiadas seriam mais 

propensas à atividade física por apresentarem constitucionalmente boa saúde, vigor físico e 

disposição mental; e que a atividade física poderia ser o estímulo ambiental responsável pela 

ausência de doenças, boa aptidão física e saúde mental.  

Atualmente, segundo o ministério da saúde (BRASIL, 2007) e muitos estudiosos 

(MAZO; LOPES; BENEDETTI, 2001), prevalece uma associação entre as duas hipóteses. Os 

estudos populacionais sempre mostram indivíduos que se afastam da média, quaisquer que 

sejam os parâmetros analisados. Pessoas geneticamente privilegiadas sempre existiram e são 

estas pessoas que se destacam nas diversas atividades humanas. No caso da atividade física, 

embora nem todos possam ou queiram destacar-se como modelo de desempenho existe hoje 

documentação científica de que as pessoas ativas diminuem a probabilidade de 

desenvolverem importantes doenças crônicas, e melhoram os seus níveis de aptidão física e 

disposição mental (BRASIL, 2007).  

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2007), estudos populacionais criteriosos 

permitiram estabelecer relações de causa e efeito entre atividade física e a menor incidência 

de algumas doenças, destacando-se a doença coronariana, a hipertensão arterial, diabetes do 

tipo II, obesidade, osteoporose, neoplasias do cólon, ansiedade e depressão.  

Em Mazo; Lopes; Benedetti, (2001), verifica-se que alguns estudos associam pouca 

atividade física com altas taxas de mortalidade por todas as causas, e estima-se que 250.000 

mortes por ano nos Estados Unidos da América poderiam ser evitadas por atividade física 

habitual.  

Alguns dos efeitos salutares da atividade física são o aumento do HDL-colesterol, a 

redução dos triglicerídeos, redução da pressão arterial e da tendência à arritmias pela 

diminuição da sensibilidade à adrenalina, redução da agregação plaquetária e estímulo à 

fibrinolise, aumento da sensibilidade das células à insulina, estímulo ao metabolismo dos 

carboidratos, estímulo hormonal e imunológico, redução da gordura corporal devido ao maior 

gasto calórico e tendência à elevação da taxa metabólica pelo aumento de massa muscular 

(MAZO; LOPOES; BENEDETTI, 2001). 
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Aspecto relevante é que esses benefícios parecem ser comuns à qualquer tipo de 

atividade física, entendida como contração muscular, geralmente levando ao movimento e 

sempre com gasto calórico. Assim sendo, são esperados os mesmos efeitos salutares advindos 

do trabalho braçal, das diversas modalidades esportivas, do lazer com atividades físicas e dos 

programas sistematizados de condicionamento físico (MAZO; LOPOES; BENEDETTI, 

2001). 

 

 

4.1 Atividade Física e Envelhecimento 

 

 

 De acordo Silva (2012),com o passar dos anos, as habilidades funcionais do era 

humano vão se desgastando pouco a pouco, motivadas pelo processo fisiológico e natural do 

envelhecimento, que é lento, mas, inevitável, irreversível e universal, pois cada pessoa 

envelhece de forma singular, a partir da sua cultura, base educacional, herança genética e 

ambiente social. 

  A capacidade funcional do indivíduo é a sua autonomia de realizar as atividades da 

vida diária de forma independente, incluindo atividades de deslocamento, atividades de 

autocuidado, participação em atividades ocupacionais e recreativas, ou seja, a capacidade de 

manter as habilidades físicas e mentais necessárias a uma boa vida, incluindo um sono 

adequado (MATSUDO, 2001). 

 Desta maneira, a pessoa pode-se considerar autônoma quando ela não depende de 

ninguém para que, durante o seu cotidiano possa desempenhar funções normais que 

representem prazer e proporcione qualidade de vida nas suas ações, vontades e pensamentos. 

 Neste sentido, Silva (2012) afirma que, a autonomia determina um maior grau de 

independência, o que leva o idoso a desempenhar com mais facilidade as tarefas do seu dia-a-

dia. Se os indivíduos envelhecerem mantendo-se autônomos e independentes, as dificuldades 

serão mínimas para eles, sua família e sociedade, visto que a perda da autonomia e da 

independência implica em consequências crônicas que aumentam com o avançar da idade. 

 A manutenção da capacidade funcional e da independência são fundamentais no 

processo de envelhecimento e a atividade física se torna cada vez mais necessária para a 

conservação destes fatores, pela sua relação direta com promoção da saúde. 
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 De acordo com Mazo et al (2004), atividade física é todo e qualquer movimento 

corporal produzido pela musculatura esquelética (voluntária) que resulta em gasto energético 

acima dos níveis de repouso. 

Para Corazza (2001), no caso das pessoas idosas, a importância da atividade física é 

grande e deve ser avaliada em vários aspectos: 

• Profilaxia de doenças: A partir do momento em que a pessoa inicia a atividade física, 

começam a melhorar os seus fatores de risco para doenças crônicas. 

• Tratamento de doenças: Quando já existem doenças estabelecidas como artrose, 

diabetes, osteoporose ou hipertensão, a atividade física pode ser um importante recurso 

auxiliar no tratamento. 

• Melhora da qualidade de vida: Uma boa qualidade de vida é entendida do ponto de 

vista orgânico como a condição de conseguir realizar os esforços da vida diária e não 

apresentar grande quebra de homeostase durante as atividades.  

O sedentarismo prolongado que ocorre em muitos idosos leva a uma diminuição 

gradativa de todas as qualidades de aptidão física, comprometendo a qualidade de vida. Do 

ponto de vista psicológico a atividade física pode ajudar no combate à depressão, atuando 

como um catalisador de relacionamento interpessoal, produzindo agradável sensação de bem 

estar, e estimulando a autoestima pela superação de pequenos desafios. 

A pessoa que deixa de ser sedentária diminui em 40% o risco de morte por doenças 

cardiovasculares e, associada a uma dieta adequada, é capaz de reduzir em 58% o risco de 

progressão do diabetes mellitus tipo II, demonstrando que uma pequena mudança no 

comportamento pode provocar grande melhora na saúde e qualidade de vida (BRASIL, 2006). 

A prática da atividade física é recomendada para manter e/ou melhorar a densidade 

mineral óssea e prevenir a perda de massa óssea. A atividade física regular exerce um efeito 

positivo na preservação da massa óssea, entretanto, ele não deve ser considerado como um 

substituto da terapia de reposição hormonal. A associação entre tratamento medicamentoso e 

atividade física é uma excelente maneira de se prevenir fraturas (CORAZZA, 2001).  

A atividade física regular melhora a força, a massa muscular e a flexibilidade articular, 

notadamente, em indivíduos acima de 50 anos refletindo desta forma no estilo de vida dessa  

população, aumentando o grau de autonomia em relação às AVD e em um  envelhecimento 

mais rico em oportunidades de relações sociais (PEREIRA, 2007).  

Segundo Mazo; Lopes; Benedetti (2001), a atividade física se constitui em um 

excelente instrumento de saúde em qualquer faixa etária, em especial no idoso, induzindo 

várias adaptações fisiológicas e psicológicas, tais como:  
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• maiores benefícios circulatórios periféricos; 

• aumento da massa muscular; 

• melhor controle da glicemia; 

• melhora do perfil lipídico; 

• redução do peso corporal; 

• melhor controle da pressão arterial em repouso; 

• melhora da função pulmonar; 

• melhora do equilíbrio e da marcha; 

• menor dependência para realização de atividades diárias; 

• melhora da auto-estima e da autoconfiança; 

• significativa melhora da qualidade de vida. 

 

Para Mazo; Lopoes; Benedetti (2001), a atividade física regular diminui a incidência 

de quedas, o risco de fraturas e a mortalidade em portadores de doença de Parkinson. Para 

maior benefício, a atividade física nesses pacientes deve incluir treinamento de equilíbrio, 

caminhadas e exercícios de força.  

Segundo Nóbrega et al (1999), a atividade física tem sido preconizada, também, para 

doenças neurológicas como esclerose múltipla e doença de Alzheimer.  

A atividade física regular nos idosos - particularmente os exercícios nos quais se 

sustenta o próprio peso e exercícios de força - promove maior fixação de cálcio nos ossos, 

auxiliando na prevenção e no tratamento da osteoporose. Aumenta ainda a força e a endurance 

musculares, o equilíbrio e a flexibilidade, com a consequente diminuição da incidência de 

quedas, fraturas e suas complicações. Os idosos portadores de osteoartrose também podem e 

devem praticar atividade física regular, desde que adaptada à sua condição (CORAZZA: 

2001).  

os programas de atividades físicas podem influenciar na melhoria de alguns itens 

relacionados à saúde, como o controle da hipertensão, sistema cardiorrespiratório e saúde 

mental, passíveis de intervenção preventiva. Além disso, o senso de auto-eficácia e domínio, o 

cultivo de relações sociais e de apoio, também constitui influentes fatores da manutenção da 

capacidade funcional do idoso. 
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4.2 Atividade Física e Autoestima dos idosos 

 

 

É comum que o processo de envelhecimento seja acompanhado por uma menor 

participação ativa do idoso na sociedade. Muitas vezes, a aposentadoria, aliada às limitações 

funcionais que vão aparecendo com o avançar da idade, acabam por marginaliza o indivíduo, 

contribuindo para seu isolamento.  

Uma das maneiras de reverter esta situação consiste na prática regular de atividades 

físicas, resultando em diversos benefícios de caráter psicológico e social, entre os quais a 

melhoria da autoimagem, pois ao ingressar em programas de atividades físicas o idoso é 

beneficiado pelas mesmas adaptações fisiológicas ocorridas em jovens, ou seja, a diminuição 

do percentual de gordura corporal e o aumento da massa muscular magra (ACSM, 1998). Esta 

melhoria da estética corporal faz com que as pessoas sintam-se mais ativas, autoconfiantes, 

com uma autoimagem mais bem delineada e menos distorcida.  

A prática regular de atividades físicas pode promover a maximização do contato social 

e o prazer pela vida, sem contar que a integração e socialização, associados ao aprendizado de 

novas habilidades, trazem grande satisfação pessoal (SKINNER, 1991).  

Desse modo, outro benefício da ginástica para o idoso é a maior interação social, tendo 

em vista que, segundo Marcellino (1996), atualmente o lazer do idoso se restringe ao 

ambiente doméstico, ou seja, assistir televisão, escutar o rádio, ler um livro etc. Este 

distanciamento da vida em sociedade contribui com a diminuição da interação social e com o 

aumento da carência afetiva. 

Conforme descreve Grázia (2007), em se tratado de fatores emocionais, o exercício 

físico constante e moderado tem  efeitos benéficos na saúde em geral e ao nível psicológico 

pode reduzir a  ansiedade, melhorar a autoestima e auto-confiança, melhorar a cognição e  

diminuir o stress. Recentemente foram realizados estudos nos EUA que  afirmam que a 

prática sistemática do exercício físico para a população em geral  está associada à ausência ou 

a poucos sintomas depressivos ou de ansiedade.  

Do ponto de vista mental, a atividade física, sobretudo quando praticada em grupo, 

eleva a autoestima do idoso, contribui para a implementação das relações psicossociais e para 

o reequilíbrio emocional, promove a capacidade de atenção concentrada, memória de curto 

prazo,  desempenho dos processos e constituem funções cognitivas imprescindíveis na vida 

cotidiana e que são estimuladas durante a prática de exercícios bem planejados (STELA et al, 

2002). 
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4.3  Contribuição da Enfermagem na prática de atividade física do idoso 

 

 

 A enfermagem tem se mostrado durante o percurso de sua história, sua importância 

como profissão, em que o profissional tem como papel primordial cuidar, educar e, por muitas 

vezes, servir como único suporte para seu cliente. Todavia, com o passar das décadas, a 

Enfermagem veio e ainda vem se desenvolvendo e se especializando como uma ciência 

fundamental à sociedade e ao ser humano individualmente. Este progressivo e verdadeiro 

desenvolvimento é motivado pela constante luta por conquista de espaço e valorização da 

ciência de Enfermagem que os profissionais vivenciam diariamente na profissão. É nítido na 

rotina de qualquer enfermeiro, em qualquer que seja o campo de trabalho, a exigência de 

atitudes profissionais embasadas no seu conhecimento científico (RAMOS et al, 2007). 

Conforme afirma Ramos et al (2007), o profissional de enfermagem é versátil no diz 

respeito ao seu campo de atuação, pois dia após dia, são requisitados nos  mais diversos 

setores e grupos sociais e é de grande importância que estes profissionais  estejam atentos à 

peculiar característica da profissão, à versatilidade de atuação,  buscando incessantemente 

novos horizontes profissionais. 

Neste contexto, a enfermagem na atenção à saúde do idoso configura-se numa área de 

conhecimento necessária ao conjunto dos programas de saúde para a população geral,  

constituindo-se um desafio para estes profissionais ultrapassarem da abordagem clínico- 

curativa, para uma atuação com postura multiprofissional e interdisciplinar (VEIGA; 

MENEZES, 2008).  

 De acordo com Rodrigues et al (2007), a enfermagem tem contribuído na abordagem 

do cuidado ao idoso, nos seguintes aspectos:  capacidade funcional, independência e 

autonomia, fragilidade,  avaliação cognitiva, engajamento social, qualidade de vida, promoção 

de saúde, prevenção de  doenças; sobre as condições crônicas de saúde, situações de urgências 

e emergências e na  atenção domiciliar (RODRIGUES et al., 2007). 

Tal contribuição merece papel de destaque, pois cabe ao enfermeiro o primeiro 

Contato que atende o idoso nos serviços de saúde quando há ocorrência de problema(s) de 

saúde. Nesse atendimento cabe, também, ao enfermeiro, comunicar-se efetivamente com o 

idoso e sua família, realizar a avaliação multidimensional do idoso, conforme proposta do 

documento de Cadernos de Atenção Básica, Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, do 

MS,19 além de outros documentos, livros e textos científicos que abordam a avaliação do 
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idoso, para a elaboração do plano de cuidado integral a ele, envolvendo a participação de 

todos os membros da equipe de saúde, do idoso e da família.  

É o enfermeiro que se relaciona ao acompanhamento dos cuidados prestados pela 

equipe, ao idoso, no decorrer da atenção à saúde. Neste momento é que se estabelece vínculo 

e outras relações entre a família e a equipe que é a prestação de cuidados, de acordo com as 

necessidades identificadas no idoso em suas múltiplas dimensões diante da diversidade e 

complexidade de sua existência, para planejar e implementar o plano de cuidado, no domicílio 

e, também, a partir do reconhecimento do tipo de intervenção necessária. 

Esta interação permite ao enfermeiro ser um educador e incentivador de práticas, 

medidas e intervenções que permitam ao idoso um envelhecimento saudável e dentre estes 

aspectos se encontra a atividade física. 

De acordo Martins et al (2007), para desenvolver intervenções adequadas às 

características sociais e culturais da população idosa, é preciso conhecer um pouco mais sobre 

a maneira como os idosos brasileiros envelhecem, como atribuem significado a este período 

de suas vidas ou como o integram à sua experiência. De maneira particular, é preciso 

conhecer um pouco mais sobre a forma como o idoso percebe seus problemas de saúde, como 

procura resolvê-los e quais são as dificuldades que encontra nesse percurso. 

 Conhecendo a realidade do idoso, o enfermeiro pode atuar com  propriedade como 

educador e, na atenção primária, formar grupos de idosos para estimular as práticas de 

educação em saúde, pois o grupo é considerado um espaço de crescimento que favorece a 

prática da  promoção e da educação em saúde pode  e contribuir para que a enfermagem se  

solidifique neste campo de atividade  assistencial e educativa.  

 Conforme acrescenta Portela (2004), os grupos representam um espaço de  educação 

em saúde, tornando-se como uma  fonte de estímulo ao convívio social.  Constituem-se em 

alternativas para que os  idosos retomem papéis sociais e/ou outras  atividades de ocupação do 

tempo livre,  atividade física, lazer ou de cuidado com o  corpo e a mente, atuam no 

relacionamento  interpessoal e social, agregando pessoas com  dificuldades e experiências 

semelhantes. 

 De acordo com o estudo de Bittar e Lima (2011), com a participação em grupos os 

idosos tiveram a possibilidade de resgatar valores e sentimentos que nesta idade às vezes são 

esquecidos, como a manutenção de vínculos afetivos entre eles e entre os profissionais de 

saúde, mais motivação para com a vida, melhora da autoestima e melhora de aspectos 

relacionados à saúde, fatores que juntos são importantes quando pensamos em qualidade de 

vida na velhice. 



27 
 

5 IMPORTÂNCIA E BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA 
IDADE: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO PSF 
 
 
 
 O Programa Saúde da Família tem o dever de orientar a terceira idade e toda 

comunidade quanto aos benefícios que a atividade física produz para um envelhecimento 

saudável, e para isso deve intervir de maneira proativa. 

 Uma proposta de intervenção pode ser elaborada no PSF através de uma equipe 

multiprofissional, com o envolvimento de toda equipe de enfermagem, de um educador físico, 

assistente social, médico e agentes de saúde, com o propósito de despertar o interesse do idoso 

em procurar as unidades. 

 Sendo assim, os agentes de saúde devem primeiro cadastrar todos os idosos atendidos 

na área e depois anunciar e divulgar uma campanha de controle de hipertensão e diabetes, 

convocando a terceira idade a comparecer no PSF para aferição de pressão arterial e controle 

de glicemia. 

 Os idosos atendidos no dia da campanha terão um retorno agendado, separados por 

grupos de atendimento. Agendados o dia para grupo, o médico do PSF irá ministrar uma 

palestra educativa a respeito da atividade física, explicando seu teor e seus benefícios. Após a 

palestra, a enfermeira irá expor ao grupo a proposta da realização das atividades com um 

educador físico, com participação voluntária cumprindo estágio para Conclusão de Curso, e 

com outros voluntários na área da dança e das artes. 

 Nos dias determinados de atendimento para cada grupo, serão introduzidos 

paulatinamente alongamentos e exercícios de relaxamentos, exercícios lúdicos de interação, 

jogos, danças, pinturas, artesanatos, para que os idosos comecem a criar vínculos sociais que 

despertem diariamente o prazer da convivência. Os materiais a serem utilizados serão 

solicitados à Secretaria de Esporte do Município (bolas, arcos, bastões, jogos de salão, jogos 

interativos, tintas, telas, etc).  

 Com a solidificação da interação, os exercícios devem ser o foco do PSF, 

confeccionando camisas indicativas do grupo, valorizando a ação e despertando ainda mais 

nos idosos a continuidade, realizando bailes dançantes, encontros, almoços, pois a 

participação da sociedade, dos amigos, da família é importante no processo. 

 A equipe do PSF deverá se reunir mensalmente para avaliar, planejar e discutir as 

ações desenvolvidas, os resultados e o que pode ser feito para melhoria do processo. Desta 

forma, fica a cargo da enfermeira monitorar todo o projeto: os horários, os recursos materiais, 
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a programação, etc; os agentes de saúde ficam com a função de visitar os idosos e sempre 

reforçar a necessidade de comparecer aos grupos, evitando assim a evasão; ao serviço social 

cabe a função de monitorar a qualidade de vida do idoso com atividade física e avaliar a sua 

socialização. 

 Este tipo de intervenção pode funcionar no PSF por um período indeterminado, de 

acordo com a organização, disponibilidade e profissionalismo, pois a demanda na área da 

saúde possui rotatividade e novos grupos podem ser formados a qualquer tempo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Conclui-se que, o envelhecimento é um processo natural de todo ser humano que 

produz consequências físicas e psicológicas e dificulta a autonomia e independência do 

indivíduo pelo aparecimento de diversas patologias. 

 Observou-se que, devido ao aumento considerável da população idosa no Brasil nos 

últimos anos, existia a necessidade da criação de Políticas Públicas específicas que 

atendessem esta parcela da população, com a preocupação de fornecer direitos específicos e 

planejar o envelhecimento populacional formatado com base na qualidade de vida desta faixa 

etária. 

 Verificou-se que, na área de saúde, existia a necessidade de criar condições específicas 

para promover o envelhecimento ativo dos cidadãos, com o propósito de proporcionar o 

fortalecimento de sua capacidade funcional através da atividade física. 

 Constatou-se que a atividade física, é um  instrumento de grande importância para  

terceira idade e seus benefícios são capazes de interferir positivamente na qualidade de vida, 

sendo um aliado no combate às doenças coronarianas, à hipertensão, diabetes, às doenças 

osteoarticulares e aos fatores emocionais. 

 Confirmou que neste contexto, o enfermeiro possui uma participação de extrema 

importância, pois sendo o primeiro contato com o idoso na atenção primária, este profissional 

tem a oportunidade de ser um educador e orientador na questão da atividade física, 

promovendo grupos no PSF e incentivando o idoso a participar ativamente das programações 

que envolvam qualquer tipo de atividade física. 
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