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Resumo - Nos últimos 40 anos, observa-se uma inversão epidemiológica e
demográfica na população Brasileira, por conta do aumento da longevidade, que
vem exigindo maior aporte das redes sociossanitárias para acolher os idosos, bem
como, a elevação das doenças e agravos não transmissíveis, que aumenta as
internações por causas cárdio e cerebrovasculares, o que nos demonstra a
importância econômica e social das doenças crônicas para o Sistema Único de
Saúde (SUS), além da necessidade de estratégias de promoção da saúde para
melhoria da qualidade de vida da população idosa, a exemplo da atividade física,
que prediz de forma consistente o envelhecimento saudável. Assim, o presente
estudo objetivou identificar a percepção dos idosos, quanto à importância da
atividade física e o impacto desta sobre os resultados de exames, atendimento,
tratamento especializado e internações antes e depois da participação no grupo,
além de identificar as mudanças na vida destes. Tratou-se de um estudo descritivo,
com abordagem qualitativa, realizada no período outubro de 2011 a janeiro de 2012
no grupo de caminhada de um território da Estratégia Saúde da Família do município
do interior do estado do Ceará, com dez idosos com hipertensão arterial sistêmica e
diabetes mellitus, que frequentassem pelo menos uma vez por semana o grupo. As
informações foram coletadas por meio de entrevista semiestruturada. Os resultados
mostraram que a atividade física auxiliou na promoção da saúde, reduzindo a
necessidade de realização de tratamentos a outros agravos derivados das
patologias crônicas, internações e exames, além de possibilitar um espaço favorável
para intensificar os valores como afetividade, companheirismo e sociabilidade.
Estratégias como a formação de grupos de caminhadas, favorecem a melhoria da
qualidade de vida do idoso, principalmente, aqueles com comorbidades crônicas e
auxiliam na reestruturação do sistema de saúde a partir do conceito de promoção de
saúde.
Descritores - Programa Saúde da Família; Idoso; Exercício; Promoção da Saúde;
Qualidade de Vida.
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Walking Group: a tool for promoting health and quality of life of elderly
Abstract - In the last 40 years, there has been a reversal in demographic and
epidemiological Brazilian population, due to increased longevity, which has
demanded greater supply networks sociosanitary to accommodate the elderly, as
well as the rise of non-communicable diseases and injuries , which increases
hospitalizations for cardiovascular and cerebrovascular causes, which demonstrates
the economic and social importance of chronic diseases for the Unified Health
System (SUS), and the need for health promotion strategies to improve the quality of
life elderly, such as physical activity, which predicts consistently healthy aging. Thus,
the present study aimed to identify the perception of the elderly, the importance of
physical activity and its impact on the results of examinations, care, treatment, and
hospitalization before and after participation in the group, in addition to identifying
changes in their life. This was a descriptive study with a qualitative approach,
performed in the period October 2011 to January 2012 in the walking group a
territory of the Family Health Strategy of the municipality in the state of Ceará, with
ten elderly people with hypertension and diabetes mellitus, who were attending at
least once per week group. Data were collected through semi-structured interviews.
The results showed that physical activity helped in promoting health, reducing the
need to carry out treatments to other hazards derived from chronic illnesses,
hospitalizations and examinations, besides allowing a space conducive to intensify
values like affection, companionship and sociability. Strategies such as the formation
of walking groups, fostering the improvement of the quality of life of the elderly,
especially those with chronic comorbidities and assist in the restructuring of the
health
system
from
the
concept
of
health
promotion.
Descriptors - Family Health Program; Elderly; Exercise, Health Promotion, Quality of
Life.
Introdução

Nos últimos quarenta anos, tem se observado uma série de modificações no
processo saúde-doença na sociedade brasileira, com o aumento da morbidade e da
mortalidade por doenças não transmissíveis, envelhecimento da população, levando
a dois fenômenos, a transição epidemiológica e demográfica, o que leva a uma
complexidade do cuidado e novos desafios ao Sistema de Saúde(1).
Durante os últimos 60 anos, a fração de idosos na população brasileira tem
aumentado significativamente. Em 1950, eles eram 2,6 milhões e representavam
4,9% da população total. Com um crescimento anual de 3,4% comparados a 2,2%
da população em geral, em 2010 os idosos já eram 19,6 milhões e representavam
10,2% da população. Nos próximos 40 anos, esse grupo crescerá a uma taxa de
3,2% ao ano, comparada a 0,3% da população total. Como resultado, haverá 64
milhões de idosos em 2050, 29,7% da população total(2).
Se considerarmos o conceito de saúde de forma ampliada, tornam-se
necessárias algumas mudanças no contexto atual em direção à produção de um
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ambiente social e cultural mais favorável para população idosa(3). Cabe às políticas
de saúde contribuir para que mais sujeitos alcancem idades avançadas com
melhores condições de saúde, sendo o envelhecimento ativo e saudável, o principal
objetivo.
Um dos projetos nacionais atual do Ministério da Saúde é inserir a prática de
atividade física no cotidiano da rede básica de saúde(4). O combate ao sedentarismo,
como um importante fator de proteção para as doenças crônicas não transmissíveis,
deve ser prioritário.
Na medida em que há o aumento proporcional das doenças crônicas, surge a
necessidade da preparação e adequação dos serviços de saúde, visando a melhoria
da estruturação, formação e qualificação profissional para o atendimento desta
demanda. Embora o sistema de saúde atual ofereça atendimento universal à
população, têm sido descritos problemas relacionados à insuficiência de pessoal,
garantia do acesso, utilização de serviços, equidade no atendimento, tornando
importante corrigi-los com o objetivo de melhor atender a população(4).
Segundo o Ministério da Saúde e Organização Panamericana da Saúde
(OPAS), custos diretos para o atendimento aos sujeitos com diabetes mellitus e/ou
hipertensão arterial sistêmica (HAS) mundialmente, variam de 2,5% a 15% dos
gastos nacionais em saúde, dependendo da complexidade do tratamento disponível.
Além dos custos financeiros, acarretam também custos individuais associados à dor,
ansiedade e menor qualidade de vida, que afeta tanto os doentes como suas
famílias. No Brasil, em 2004, foram registradas 1.110.881 internações por causas
cardiovasculares, uma proporção de 1,2 internações para cada 200 habitantes(5).
Este fato demonstra a relevância econômica destas doenças ao SUS, o qual é
responsável pela maior parcela das internações realizadas. (6).
Assim, dentre as competências das equipes da ESF destaca-se a intervenção
sobre os fatores de risco de seu território de atuação, prestar atenção integral,
permanente e de qualidade a uma população delimitada sob sua responsabilidade,
por meio de atividades de educação e promoção da saúde(7).
No tocante as atividades de promoção da saúde, destaca-se a atividade física
que gradativamente se dissemina como prática nos territórios da ESF. No que se
refere às doenças crônicas não transmissíveis, um dos aspectos fundamentais para
proporcionar uma velhice independente e com maior qualidade de vida é a
aderência à atividade física por períodos prolongados, ou seja, a realização regular
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de atividade física(8). Dessa forma, se fazem necessárias políticas específicas para a
Atenção Primária a Saúde (APS), no sentido de priorizar tais atividades na atenção à
saúde das populações adultas e idosas(9). Existem fortes evidências de que a prática
de exercícios físicos de intensidade leve ou moderada é recomenda para prevenir a
HAS e para o controle desta(10).
Reconhecendo a importância da atividade física para a saúde da família, se faz
necessário conhecer o impacto dessa prática nos subgrupos populacionais.
Neste contexto, o estudo teve como objetivo identificar a percepção dos
idosos, quanto a importância da atividade física e o impacto desta sobre os
resultados dos exames, atendimento, tratamento especializado e internações antes
e depois da participação no grupo, além das mudanças na vida destes.

Sujeitos e Métodos
Estudo de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, realizado no período de
outubro de 2011 a janeiro de 2012, no grupo de caminhada do território da ESF do
Tamarindo, Sobral - CE. Nesse tipo de estudo, os fenômenos investigados são
considerados singulares e, como tal, devem ser apreendidos e interpretados(11).
As atividades do grupo de caminhada realizadas neste território são
conduzidas pelos profissionais fisioterapeuta e educador físico, neste são realizados
tanto programas de exercícios físicos como atividades educativas. O programa de
exercícios físicos consiste em quatro fases: 1 – Aquecimento: alongamento
associado a exercícios respiratórios e vocais; 2 – Exercícios aeróbicos: caminhadas;
3 – Exercícios localizados: força/resistência dos membros superiores, inferiores e
abdominais; 4 – Relaxamento: exercícios vocais e a terapia do riso associados a
alongamentos.
Já as atividades educativas são realizadas mensalmente no dia do café da
manhã com objetivo de promover saúde, que consiste também em quatro fases: 1 –
Acolhimento: apresentações e dinâmicas relacionadas ao tema; 2 – Práticas
educativas: ação multiprofissional e interdisciplinar; 3 – Reflexão e discussão sobre
o momento; 4 – Oração e lanche.
Quanto aos sujeitos do estudo, os mesmos foram escolhidos intencionalmente,
por deterem atributos e informações que se pretendiam conhecer, sem a fixação
prévia do número de entrevistados, uma vez que, na abordagem adotada,
considera-se número suficiente de sujeitos aquele que permitir a observação de
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reincidência de dados, sem desprezar as informações ímpares que também podem
ser interpretadas(9).
Como critérios de inclusão foram selecionados participantes do grupo de
caminhada com idade superior a 50 anos que frequentavam no mínimo uma vez por
semana e que tenha diagnóstico de HAS e/ou Diabetes mellitus, e como critério de
exclusão não estarem em condições de participar da entrevista no momento da
coleta das informações. Depois de aplicados os critérios de inclusão e exclusão
totalizaram 10 participantes.
A técnica para coleta das informações foi uma entrevista semi-estrurada,
abordando

números

de

exames,

atendimento,

tratamento

especializado

e

internações antes e depois da participação no grupo de caminhada, e como também
buscando identificar as mudanças no cotidiano dos participantes. Foram realizadas,
logo após a realização das atividades do grupo de caminhada, sendo gravadas por
meio de um equipamento tipo Mídia Player 4 (MP4), mediante permissão do
entrevistado; e, em seguida, foram transcritas na íntegra, segundo normas para
análises de texto orais.
As transcrições foram submetidas à análise de conteúdo temático, na qual se
busca acesso a planos distintos do sentido latente na produção do sujeito. Para
alcançar tal objetivo, primeiramente realizou-se uma leitura flutuante, intuitiva e
exploratória. Em seguida, passou-se a uma leitura mais precisa das transcrições,
buscando-se a identificação dos temas emergentes, ou seja, das categorias(10). As
categorias que emergiram das falas foram: Importância do grupo de caminhada;
Prática de exercício físico reduzindo as necessidades de tratamento; A prática
regular de exercício físico previne internações; Prática regular de exercício físico
diminui as realizações de exames; e Prática regular de exercício físico reduz as
necessidades de medicações.
Para assegurar o anonimato, os participantes, foram identificados como Idoso,
seguido do número correspondente, a exemplo: Idoso 1, 2 e assim sucessivamente.
A pesquisa obedeceu aos preceitos bioéticos fundamentais de respeito ao indivíduo,
da beneficência e da justiça exigidas pela Resolução Nº 196/1996 do Conselho
Nacional de Saúde, que incluem a obtenção do consentimento por escrito de cada
participante através do termo de consentimento livre e esclarecido(11). O protocolo e
pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Estadual do Vale do Acaraú UVA, sob Protocolo Nº 1076.
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Resultado e Discussão
Importância do grupo de caminhada
O exercício físico regular destinado à população idosa contribui para a melhoria das
condições de saúde da população em vários aspectos, entre eles no físico, social e
mental, situação confirmada pelas seguintes falas:
Tem sido muito importante. Tem dia que sentia muitas dores nos braços e
nas pernas, sentia preguiça pra vir, mas vinha e me sentia bem melhor.
Minhas dores melhoravam. Aqui a gente se diverte, acha graça, conhece
amigos. Aqui além da caminhada é uma terapia para alma (Idoso 3).
Eu antes sentia muitas dores na perna e muito cansaço. Agora melhorei
muito. Fiz amizade com pessoas que moravam perto de mim, mas não era
amigo. [...] É bom que quando a gente caminha a gente conversa um
pouco também (Idoso 6).
O grupo é o nosso ponto de encontro para colocar os papos em dias e
como temos. Esse grupo, que cada vez fica melhor, facilita muito [...]. O
bom do grupo que é um momento em que a gente relaxa e sorrir [...] (Idoso
8).

Estudos têm identificado os efeitos da atividade física relacionados à saúde
mental, e os aspectos psicológicos e sociais, ou seja, que influenciam positivamente
a autoestima, autoconceito, autoimagem, alívio da depressão, ansiedade, insônia e
melhora da socialização do idoso. A prática da atividade física possibilita momentos
de interação com diferentes sujeitos, auxilia o idoso a desempenhar com menos
dificuldade atividades relacionadas ao seu cotidiano, e torna-o mais autônomo ao
realizar essas tarefas, proporcionando uma valorização de suas capacidades e
deixando cada vez mais longe a sensação de invalidez, que, por muitas vezes,
contribui para o seu isolamento social(12). O autor reflete ainda, sobre o aspecto
subjetivo da prática regular de atividade física, direcionando-a para além dos
benefícios

biológicos,

contemplando

também

os

aspectos

psicossociais,

confirmando a importância do grupo de atividade física na promoção da saúde e da
qualidade de vida dos sujeitos.
Ao observar as falas percebe-se o prazer dos idosos em participar do grupo, ou
seja, este momento é mais que uma prática de atividade física é um espaço que
educa e possibilita a construção de vínculos e valores. O grupo disponibiliza um
espaço para exposição das percepções dos sujeitos realizando atividades como
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dinâmicas, exercícios de dança e de alongamento, associados a exercícios vocais e
a terapia do riso, com objetivo de trabalhar a subjetividade das emoções.

Prática de exercício físico reduzindo as necessidades de tratamento
Esta categoria aborda as mudanças positivas que a prática regular de exercício
físico tem no estado de saúde dos idosos, minimizando a necessidade de
tratamentos considerados de médio a alto custo para Sistema de Saúde. Este fato é
corroborado pelas falas:
Antes fazia fisioterapia para as dores na coluna. Quando recebi alta, me
encaminharam para esse grupo e foi a minha salvação. Aqui minhas dores
melhoram bastante. Agora faço só os exercícios daqui, graças a Deus.
Aqui recebo também orientações para colocar gelo ou compressa de água
morna, e melhoro muito (Idoso 1).
Fiz tratamento para o joelho devido a artrose [...] Fiz muito tempo
fisioterapia, mas com os exercícios e as caminhadas que faço aqui estou
bem melhor. Não tomo mais um montão de remédio [medicamento] que
tomava. Agora só faço as caminhadas daqui. Além dos exercícios
aprendemos muita coisa boa para nossa saúde (Idoso 2).
Antes precisei da fisioterapia para tratar artrose do meu joelho e a fratura
no braço direito, devido a uma queda em casa mesmo. Agora só faço o
grupo de caminhadas. Minhas dores no joelho melhoraram muito e não caí
mais (Idoso 4).

Os idosos utilizam muito os serviços de saúde, por conta de diversos agravos
como dores, quedas e violências, bem como devido às doenças crônicas, além de
buscar nos serviços de saúde orientações acerca de problemas eminentes ou para
prevenção de agravos.
No entanto, a inexistência atividades promotoras da saúde como o exercício
físico e educacional, que produzam saúde, faz com que o primeiro atendimento
ocorra muitas vezes, em estágio avançado no hospital, aumentando os custos e
diminuindo as chances de prognóstico favorável. Em outras palavras, consomem-se
mais

recursos

do

que

seria

preciso,

elevam-se

os

custos,

sem

que,

necessariamente, se obtenham os resultados esperados em termos de recuperação
da saúde e melhoria da qualidade de vida(13). O autor critica o sistema de saúde,
quando muitos dos recursos e atendimentos para a população dessa faixa etária
poderiam ser economizados com ações que previnam doenças e agravos e
promovam a saúde.
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Assim, muitos idosos chegam à atenção secundária e terciária já num estágio
avançado da doença, o que compromete sua qualidade de vida e elevam os gastos
com saúde. Isso ficou evidente na fala do Idoso 2, quando aponta que o efeito de um
grupo de atividade física teve na sua vida e na redução de gastos com recursos e
atendimento especializados.
As falas demonstram que, a fisioterapia bem como outros serviços disponíveis
na atenção secundária tem limitações no tratamento de doenças crônicas, no que se
refere à manutenção da qualidade de vida ou mesmo a prevenção de doenças que
poderiam ser realizadas na APS.
A maioria dos idosos do grupo de caminhada relataram melhoras significativas
de suas dores fazendo-os retornar a sua rotina de atividades de vida diárias e,
consequentemente, utilizarem menos outros recursos do sistema de saúde. Além de
receberem orientações de profissionais da saúde sobre diversos temas relacionados
ao bem estar biopsicossocial.

A prática regular de exercício físico previne internações
Na população idosa as internações hospitalares são mais frequentes e o tempo de
ocupação do leito é maior do que o de outras faixas etárias. Fato confirmado pelos
relatos a seguir:
Antes precisei me internar por causa da cirurgia do coração. Fiz
fisioterapia. Depois vim para o grupo e graças a Deus não senti nada no
coração. Melhorei muito! Sinto-me bem melhor participando do grupo
(Idoso 5).
Antes tive que me internar por nove dias devido à pneumonia. Durante o
grupo nunca me internei. Sinto-me mais esperto pra minhas atividades
(Idoso 7).
Eu precisei me internar antes por que operei do coração. Depois que
comecei aqui não precisei mais. Estou mais ativo (Idoso 3).

Em geral, as doenças dos idosos perduram por vários anos e exigem
acompanhamento de equipe multiprofissional e de equipes multidisciplinares
permanente, além de intervenções contínuas(14). O aumento do nível de atividade
física habitual traz benefícios aos idosos que se estendem desde a melhora da
capacidade funcional, regulação dos níveis pressóricos, redução do risco de
doenças cérebro e cardiovasculares, osteoporose, diabetes mellitus e alguns tipos
de câncer e, consequentemente, redução das internações hospitalares(15).
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Os idosos fazem parte de um grupo que apresentam situações de riscos e
vulnerabilidades, desde modo necessitam de maiores cuidados devido aos agravos
próprios da faixa etária e hábitos de vida, e a ocorrência de doenças que levam a
internações. Nas falas dos entrevistados, foi identificada a ocorrência de problemas
como pneumonia, ou internações por cirurgia cardíaca, no entanto reconhecem a
participação no grupo de caminhada como positiva no comportamento e melhora
das suas condições de saúde. Portanto, as atividades físicas como promotoras de
saúde, são ferramentas de baixo custo, que podem ser utilizadas inclusive em
espaços abertos como, praças públicas, parques, e tem potencial de prevenir
agravos e promover o bem estar.

Prática regular de exercício físico diminui as realizações de exames
Esta categoria aborda como o grupo de caminhada auxilia na promoção e educação
em saúde, reduzindo a necessidade de realização de exames, além de possibilitar
um espaço favorável para as orientações relacionadas aos exames de rotina. Fato
observado nas falas a seguir:
Já cheguei a fazer muitos raios-x e ultrassom por causa de problemas no
joelho, nos braços. Antes do grupo cheguei a cair duas vezes; na segunda
vez fraturei o braço e precisei de raios-x. Depois do grupo, não cai mais e
não precisei fazer esses tipos de exames. Só os de rotina como o
hemograma e do coração (Idoso 10).
O que faço mais são exames de rotina do coração. Porque antes tive
problema de coração. O bom do grupo é que a gente mantém contato com
os meninos [Agentes Comunitários de Saúde], e quando a gente precisa
de consulta e exames eles conseguem. Além de ter palestras sobre várias
coisas (Idoso 5).
Com grupo, fiz um ultrassom na barriga devido uma dor. Os meninos
[Agentes Comunitários de Saúde] do grupo foram muitos atenciosos, eu
contei da dor e eles marcaram logo uma consulta com a médica (Idoso 3 ).

Os médicos, em geral, solicitam mais exames complementares do que o
necessário, como a medicalização ocorre há muito tempo, vai se tornando cada vez
maior a pressão dos clientes exames e medicamentos. Por fim, o senso comum
invade e pressiona os profissionais, que solicitam exames “por via das dúvidas”, ou
“de rotina”, ou ainda, por dificuldades na definição de diagnóstico decorrente de
quadros clínicos inespecíficos, frequentes na APS(16).
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A

quantidade

excedente

de

exames

complementares

realizados

desnecessariamente ou não, mesmo com o intuito de esclarecer diagnósticos,
muitas vezes acontece por pouca ou nenhuma orientação ao cliente, sobre quando
realmente solicitá-los e sobre os prejuízos que acarretam. Fica claro nos relatos que
o grupo tem o papel importante de promover a saúde de seus participantes,
acompanhando-os e facilitando a comunicação com os profissionais da saúde do
Centro de Saúde da Família. O grupo de caminhada realiza práticas de exercícios
físicos e de educação em saúde para minimizar agravos e evitar a realização de
exames desnecessários.

Prática regular de exercício físico reduz as necessidades de medicações
O uso excessivo de medicamentos pode trazer sérios problemas de saúde nos
idosos; no entanto, a prática regular de exercício físico pode contribuir para reduzir o
seu uso, como observado nos relatos:
Antes do grupo tomava muito remédio [medicamento] para dor no joelho,
muito mesmo! Hoje com o grupo não tomo mais tanto remédio. Sinto
pouca dor agora, quando sinto passo gelo e movimento o joelho. Foi o que
aprendi aqui no grupo. Além de exercícios, temos palestras (Idoso 4).
Tomo Captopril® para pressão [HAS]. Tomo cálcio para osteoporose. Que
eu lembre, não precisei mudar e nem aumentar a dose. Quando tenho
dúvidas pergunto aos meninos [Agentes Comunitários de Saúde]) (Idoso
7).
Tomo remédio [medicamento] para diabetes e pressão alta. Uma vez
precisei mudar o remédio para pressão [...]. Os meninos [Agentes
Comunitários de Saúde]) chamam a farmacêutica para nos ensinar a tomar
e guardar os remédios (Idoso 10).

O uso de medicamentos por idosos tem uma linha tênue entre o risco e o
benefício, ou seja, a elevada utilização de medicamentos pode afetar a qualidade de
vida do idoso, por outro lado, são os mesmos que, em sua maioria, ajudam a
prolongar a vida. Logo, o problema não pode ser atribuído ao consumo do
medicamento, mas sim a irracionalidade de seu uso, que expõe o idoso a riscos
potenciais(17). O uso de medicamentos por idosos requer cuidados constantes, pelo
o mesmo apresentar maiores riscos às reações adversas, principalmente pelo uso
inadequado, abuso ou erro de fármaco e/ou de dosagem.
A proporção de idosos que não usa qualquer medicação é de 4 a 10%. No
Brasil, estudos populacionais sobre o consumo de produtos farmacêuticos
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evidenciam o uso crescente com a idade, tanto em pequenos povoados, como em
grandes centros urbanos(18). Vale ressaltar, que a perda da autonomia da
capacidade funcional do organismo direciona a utilização precoce de terapia
medicamentosa.
Apesar dos efeitos benéficos da farmacoterapia, a prescrição de medicamentos
para a população idosa, envolve necessariamente o atendimento das mudanças
estruturais ou funcionais dos vários órgãos e sistemas relacionados à idade,
ocasionando em alterações na farmacocinética e farmacodinâmica para vários
medicamentos(19).
Em

pesquisa

realizada

no

interior

do

Ceará,

acerca

do

uso

de

benzodiazepínicos por idoso, demonstrou que a utilização destes é uma decisão
pessoal, ultrapassando a indicação médica. Que o acesso a estes fármacos
acontecem de modo facilitado fora do sistema de saúde oficial, embora
considerados de uso controlados, e que a aceitação quanto ao seu uso acontece de
forma natural, sendo incorporada pela cultura dos sujeitos como algo inerente a
satisfação de suas necessidades e a resolução dos problemas(20).
De acordo com as falas dos entrevistados, o grupo de caminhada tem um
papel importante para a redução do uso necessário e mesmo irracional de
medicamento por meio de práticas de vida saudáveis, além de orientações quanto
ao uso correto destes.

Considerações Finais
O envelhecimento é um processo inevitável e inerente a todos. Apesar de natural,
não ocorre de maneira homogenia, pois ao longo de nossa história somos
influenciados por eventos de ordem fisiológica, patológica, psicológica, social,
cultural e econômica que atuam diretamente sobre a qualidade de vida que teremos
na velhice. Um destes fatores é a presença de doenças crônicas, que além do risco
de outras doenças associadas e invalidez, representam uma ameaça potencial à
independência e à autonomia do idoso.
Entendendo o envelhecimento humano como uma questão complexa, devemos
considerar que para a melhoria da qualidade de vida do idoso, faz-se necessário
planejar e considerar uma série de estratégias de intervenção que devem
ultrapassar a medicalização. Percebe-se, por exemplo, que atividades grupais são
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também geradoras de reflexão, além de possibilitarem a construção de vínculos,
fatores determinantes para a adesão e manutenção de hábitos de vida saudáveis.
Foi evidenciado também que o exercício físico regular destinado à população
idosa influencia positivamente na autoestima, autoconceito, autoimagem, alívio da
depressão, ansiedade, insônia e melhora socialização do idoso e, por conseguinte, a
redução do consumo de medicamentos; além de minimizar a necessidade de
tratamentos e realização de exames considerados de médio e alto custo para o
sistema de saúde.
Assim, a inexistência de atividades como exercícios físicos e práticas
educativas, pode retardar o primeiro atendimento, fazendo com que o mesmo
ocorra, em estágio avançado, já na atenção secundária e/ou terciária por
consequência das complicações decorrentes dos agravos não transmissíveis
próprios desta faixa etária, comprometendo a qualidade de vida dos idosos,
diminuindo as chances de prognóstico favorável e aumentando os custos
econômicos, sociais e individuais da população usuária do SUS.
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