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RESUMO 
 
 

PERCEPÇÃO DOS IDOSOS SOBRE A INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NA 
QUALIDADE DE VIDA1 Jessica Cristina Ferreira2 Orientadora: Profª Ms Claudia Aparecida 
Aguiar3 Resumo: O envelhecimento é um processo que afeta todos os indivíduos de forma 
lenta e gradativa, provocando alterações biológicas e socioambientais. Com aumento da 
expectativa de vida, a população mundial esta se tornando cada vez mais idosa. Como uma 
opção importante na prevenção e tratamento de diversas doenças crônicas de alta prevalência 
nos idosos, vários trabalhos tem demonstrado a necessidade da atividade física. Quanto mais 
ativa é uma pessoa, menos limitações físicas ela tem. Um dos principais benefícios da prática 
de exercícios físicos é a proteção da capacidade funcional em todas as idades, principalmente 
nos idosos. Objetivo: Conhecer a percepção dos idosos, sobre a influência da pratica de 
atividade física na qualidade de vida, frequentadores de academias ao ar livre na cidade de 
Taubaté-SP, durante o mês de julho de 2014, de segunda a sexta feira no período da manhã. 
Buscou-se verificar com que frequência os idosos realizam atividade física, determinar o que os 
levou a praticar atividade física e que benefícios para a saúde conseguiram com essa prática. 
Método: Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva de natureza quantitativa. O método 
utilizado foi o indutivo. Resultados: Foram entrevistados 62 idosos (100%). Observou-se que 
63% eram do sexo feminino e 37% do sexo masculino, a faixa etária predominante foi de 60-65 
anos (49%), sendo 73% casados. Com relação aos hábitos de alimentação e sono, 94% 
consideram que têm uma alimentação saudável e 90% relatam dormir bem. Com relação a 
serem portadores de alguma patologia, 64% relatam ser hipertensos e 33% diabéticos. 
Frequentam a academia ao ar livre a mais de três anos (39%), e quatro vezes por semana 
(37%). A busca do bem estar físico levou 58% a praticar atividade física nas academias ao ar 
livre, 100% afirmam que houve melhora na qualidade de vida, referindo perda de peso (58%), 
melhora na disposição (48%), melhora nas dores (45%) e diminuição da pressão arterial (40%). 
Conclusão: Os idosos que mais realizam atividade física nas academias ao ar livre são do sexo 
feminino, na maioria de 60-65 anos, casadas e frequentam a academia quatro vezes por 
semana. Alimentam-se de maneira saudável e dormem bem. A hipertensão prevaleceu entre 
as patologias relatadas. A maioria busca bem estar físico e todos relatam melhora na qualidade 
de vida. A atividade física é um importante meio de prevenção e promoção da saúde, trazendo 
inúmeros benefícios. Diante disso, profissionais da saúde tem papel fundamental no sentido de 
orientar e estimular mudanças nos hábitos dos idosos. Palavras-chave: Idosos. Atividade física. 
Qualidade de vida. 1 ENIC 2 Acadêmica de Enfermagem – Universidade de Taubaté – 
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