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CONTRIBUIÇÕES DA ATIVIDADE FÍSICA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS NA SAÚDE DE INDIVÍDUOS IDOSOS

A velhice traz consigo a diminuição das aptidões físicas, declínio das capacidades funcionais,

aumento do peso, maior lentidão e doenças crônicas. Algumas das principais doenças e

agravos na terceira idade, são as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como a diabetes

mellitus, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, depressão, osteoporose e a

sarcopenia.
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Os resultados do referido estudo apontam que o sedentarismo pode ocasionar diversos

agravos na saúde, e em idosos, torna-se fator de risco para o desenvolvimento de inúmeras

doenças, que afetarão consideravelmente a qualidade de vida. A atividade física torna-se

cada vez mais, uma importante ferramenta para manter a funcionalidade, vencer inúmeros

agravos e prevenir uma gama de doenças.

Identificar a influência da atividade física na prevenção de doenças e agravos na saúde de

indivíduos idosos.

Estudo descritivo, do tipo documental, a partir do levantamento bibliográfico realizado por

meio da seleção de artigos científicos publicados em periódicos indexados nas bases de dados

do SCIELO (The Scientific Electronic Library Online) e LILACS (Literatura Latino Americana e do

Caribe em Ciências e Saúde), tendo a busca ocorrida entre os meses de maio a junho de 2021,

utilizando os descritores extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), a saber:

Atividade Física; Idosos; Qualidade de Vida.

Conclui-se que, a prática da atividade física frente à prevenção de agravos e doenças na saúde

do idoso é essencial, reduzindo o risco de morte prematura, auxiliando no controle do peso e

da pressão arterial, promovendo o bem-estar psicológico, prolongando a vida, sendo eficaz

na manutenção das capacidades funcionais. Com a prática da atividade física a idoso irá

diminuir a utilização de medicamentos, prevenir o declínio cognitivo, melhorar a autoestima,

e favorecendo a sua longevidade.
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