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1.RESUMO: No envelhecimento o idoso pode apresentar sedentarismo e 

alterações fisiológicas que favorecem doenças (diabetes mellitus, hipertensão), e 

quedas, afetando sua capacidade funcional e qualidade de vida. Foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica com objetivo de descrever os benefícios da prática de 

atividade física para idosos. 

2.INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo normal, caracterizado pela 

diminuição progressiva na capacidade do corpo de restaurar a homeostase. 

Produz mudanças observáveis na estrutura e na função e aumenta a 

vulnerabilidade ao estresse e à doença. Algumas mudanças são evidentes, como 

a perda de massa óssea, a redução da força e da massa muscular e reflexos 

lentos (TORTORA; DERRICKSON, 2012). No decorrer do processo de 

envelhecimento, acontecem alterações no controle postural aumentando o risco 

de quedas e lesões ou até mesmo a morte (BOGAERTS, et al., 2011), podendo 

causar perda ou redução da autonomia, limitação das atividade de vida diária 

sofrimentos e imobilidades (RUWER; ROSSI; SIMON, 2005). Verifica-se na 

literatura, que as alterações fisiológicas e/ou patológicas relacionadas ao 

envelhecimento, assim como sedentarismo podem predispor o idoso às quedas e 

doenças crônicas, comprometendo a qualidade de vida funcional e independência 

destes indivíduos. A prática constante de atividade física é estimulada pelos 

profissionais de saúde, porém, muitos enfermeiros não abordam este tema de 

forma mais especifica, talvez pelo próprio desconhecimento acerca dos benefícios 

reais da atividade física para idosos. 

3.OBJETIVO: Descrever os benefícios da prática de atividade física para idosos. 

4.METODOLOGIA: Utilizando o método de pesquisa bibliográfica, foram 

investigados artigos e livros publicados no período de 1991 à 2017. O 

levantamento foi realizado nas bases de dados LILACS, SciELO e PUBMED, 

utilizando os descritores: Envelhecimento, Acidentes por quedas, Exercício físico, 

Equilíbrio postural. 

5.DESENVOLVIMENTO: A capacidade do corpo em manter a homeostasia 

diminui cada vez mais com o envelhecimento; os sistemas não funcionam com 

plena eficiência devido os déficits celulares e teciduais diminuindo a capacidade e 

aumentando a vulnerabilidade às doenças e estresses (SMELTZER et al., 2014). 

Doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus, hipertensão arterial 



sistêmica e dislipidemias e a incapacidade funcional também são causas 

importantes de morbidade e mortalidade entre adultos e idosos (BARRETO et al., 

2005). Para Freitas (2013), nos últimos 20 anos, em decorrência do aumento da 

população idosa, da urbanização e da industrialização houve um aumento da 

obesidade e inatividade física. Idosos longevos obesos podem vir a desenvolver 

diabetes ou intolerância a glicose, além de outras morbidades e disfunções 

metabólicas (DA CRUZ et al.,2004). O sedentarismo pode levar ao 

descondicionamento físico e em consequência a perda de funções gerais levando 

a reclusão física, social e emocional, com perda da qualidade de vida levando a 

pessoa a um circulo vicioso (PEREIRA et al., 2001). 

6.RESULTADOS PRELIMINARES: Os benefícios da atividade física para idosos 

são discutidas nas seguintes categorias: 

6.1 Previne e Controla doenças crônicas: auxilia na manutenção, controle 

tratamento e prevenção de insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes mellitus, 

obesidade, proporcionando ao idoso melhora na qualidade de vida (NIEMAN, 

2010;  MATSUDO; MATSUDO; BARROS NETO,1992). 

6.2 Previne quedas: melhora a força e resistência muscular, flexibilidade, 

equilíbrio, mobilidade física, estabilidade postural contribuindo para diminuir o 

risco de queda (MACIEL, 2010. MATSUDO; MATSUDO & BARROS NETO, 

1992). 

6.3 Promove a autoestima: melhora e aumenta a autoestima autoconfiança, pois o 

idoso terá oportunidades de se exercitar e ter mais disposição, além de auxiliar na 

sua interação social (SAMULSK, 2009). 

6.4 Aumenta a autonomia e independência: melhora a manutenção das 

capacidades funcionais, proporciona maior autonomia e independência com a 

realização das suas atividades (OKUMA, 2002). 

6.5 Proporciona melhora do quadro psicológico: melhora o processo de 

aprendizagem, menor risco de doença senil e demência, aumenta percepção 

positiva da imagem, diminui depressão e ansiedade (MOURER; BENEDITTI; 

MAZO, 2009). 
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