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INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS: UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA

Durante a idade avançada uma saúde com qualidade é compreendida por
um conjunto de ações relacionadas e sistematizadas, que devem ser praticadas
pelo indivíduo todos os dias. Essas ações incluem: prática de atividade física
regular, bons hábitos alimentares e uso correto de medicamentos.
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A pesquisa inicial, realizada nas bases de dados eletrônicas, identificou
1.176 artigos, dos quais foram excluídos, após análise do título e resumo, 1.160
estudos foram excluídos por não estarem relacionados ao objetivo desse estudo.
Foram selecionados 16 artigos para a próxima etapa, a leitura completa dos artigos.

Dessa forma, foram excluídos 3 artigos por ter somente as idosas como
participantes da pesquisa, 1 por ter embasamento no exercício físico, 5 por não
terem a qualidade de vida como desfecho principal e 2 por terem uma doença
associada com a qualidade de vida. Sendo assim, foi possível prosseguir para a
próxima etapa, leitura completa dos estudos. Com isso, apenas 5 foram escolhidos
por se encaixarem nos critérios de inclusão inicialmente definidos e por serem
considerados relevantes para o presente estudo.

Analisar a influência da prática de atividade física sobre a qualidade de vida
de idosos por meio das publicações na literatura nacional e internacional.

Conduziu-se a busca dos artigos durante o mês de março e abril de 2021, nos
idiomas em português e inglês. A busca pelas palavras-chave foi feita através dos
descritores em inglês: quality of life AND physical activity AND elderly OR older OR
aged (em português: qualidade de vida e atividade física e idosos), nas bases
eletrônicas de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde) e MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e
SciELO (Scientific Electronic Library Online). Foram contemplados os artigos
publicados a partir de 2016, realizado com idosos, de ambos os sexos, utilizando a
atividade física como intervenção e apresentando a qualidade de vida como
desfecho principal.

A atividade física pode prevenir o surgimento de patologias, promoção da
saúde e melhor na interação entre o ciclo social e familiar. É notório que os
estudos sobre esse tema ainda são escassos e se faz necessária a realização de
mais estudos, principalmente com o foco longitudinal. Além disso, é importante
reforçar que se coloque em prática as políticas públicas para promoção, prevenção
e recuperação da saúde desse público, ofertando a ascensão da qualidade de vida
dos mesmos.


