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RESUMO
O processo de envelhecimento é fisiológico, inevitável e se relaciona a declínios funcionais de todos
os sistemas do corpo humano, provocando queda no desempenho das capacidades físicas, contribuindo
diretamente para a dependência funcional do idoso. Além disso, também causa alterações sociais, cognitivas
e emocionais, resultando em doenças que diminuem a qualidade de vida. O objetivo do presente estudo
foi revisar na literatura os benefícios do exercício físico para o idoso, considerando aspectos fisiológicos,
sociais, cognitivos e emocionais. Estudos apontam a importância da realização de um trabalho com
exercícios resistidos por oferecer ganhos como força máxima, potência e resistência de força, além de
exercícios funcionais que tornam os ganhos eficazes para o cotidiano do idoso, melhorando diversas
capacidades físicas como equilíbrio, coordenação e resistência aeróbia. A escolha dos exercícios deve ser
feita por meio de programas de treinamento individuais e específicos, respeitando a capacidade funcional do
indivíduo. O exercício físico também melhora os aspectos neurológicos que afetam a capacidade funcional,
por estimular os diversos componentes neuromusculares e, por isso, estimular sua adaptação. Atua também
como integrador social, pois favorece ao idoso uma vida mais ativa reinserindo-o na sociedade, por meio de
atividades em grupo. Proporciona atividades mentais que estimulam e melhoram o desempenho cognitivo,
além de contribuir para a redução de doenças psicológicas como a depressão. Podemos considerar que o
exercício físico previne, ameniza e retarda as alterações físicas, sociais, cognitivas e emocionais do processo
de envelhecimento, melhorando a funcionalidade e autonomia, favorecendo a qualidade de vida dos idosos.
Palavras-chave: envelhecimento, alterações fisiológicas, exercício físico.
ABSTRACT
The physiological aging process is inevitable and it is related to functional decline of all body systems,
causing a drop in performance of physical, directly contributing to the functional dependence of the elderly.
It also causes social, emotional and cognitive changes, resulting in diseases that diminish the quality of
life. The aim of this study was to review the literature the benefits of exercise for the elderly, considering
physiological, social, cognitive and emotional aspects. Studies indicate the importance of conducting a
job with resistance exercises by offering maximum gains as strength, power and strength endurance, and
functional exercises that make them effective for daily gains of the elderly, improving various physical
abilities such as balance, coordination and endurance aerobic. These options of exercise should be
developed through individual and specific training programs, respecting the individual’s functional capacity.
Exercise also improves the neurological aspects that affect the functional capacity by stimulating the various
neuromuscular components and therefore stimulate adaptation. Also acts as a social integrator, it favors the
elderly more active lives reinserting it into society through group activities. Provides mental activities that
stimulate and improve cognitive performance, and contribute to the reduction of psychological disorders
such as depression. We can consider that exercise prevents, mitigates and delays the physical, social,
cognitive and emotional changes of aging, improving the functionality and autonomy, favoring the quality
of life for seniors.
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INTRODUÇÃO

consequentemente para a melhora da sua
qualidade de vida são essenciais(1). Estudos

O crescimento da população idosa

evidenciam que os benefícios obtidos por meio

acima de 60 anos é um fato notório no mundo,

da prática de exercícios físicos, melhoram

incluindo países em desenvolvimento como

a força muscular, a coordenação motora,

o Brasil(1). O critério mais utilizado para

o equilíbrio, a agilidade, a flexibilidade, a

definir essa população é a faixa etária, mas

resistência cardiorrespiratória, a potência;

deve-se considerar que o envelhecimento

entre outros. Esses benefícios, considerando

ocorre de maneira diferente, de acordo

as características do idoso, são de grande

com o estilo de vida e herança genética(2).

valor biológico. O objetivo do presente

Diversos fatores como, por exemplo, o

estudo foi revisar na literatura os benefícios

social e os biológicos, atrelados ao processo

do exercício físico para a melhora de aspectos

de

influenciar

fisiológicos e a associação desses ganhos na

diretamente na classificação de um individuo

qualidade de vida da população idosa, em

em idoso, além disso, podem exercer também

termos sociais, cognitivos e emocionais.

envelhecimento

podem

grande influência na saúde e funcionalidade
MÉTODOS

dessa população(3).
O

processo

de

envelhecimento

provoca alterações fisiológicas nos sistemas
neuromuscular,

O presente trabalho foi realizado a

cardiorrespiratório,

partir de uma revisão bibliográfica. Para a

endócrino-metabólico, digestório e renal.

elaboração do texto, foram selecionados

Fatores como a prática de exercícios físicos,

livros no acervo da biblioteca da Universidade

hábitos alimentares, herança genética, sexo,

Metodista de Piracicaba (UNIMEP) campus

doenças adquiridas ao longo da vida, convívio

taquaral e artigos nacionais retirados das bases

social, vida profissional, nível de instrução,

de dados: SciELO, Lilacs e Google Scholar; os

facilidade

memória,

artigos e livros apresentados foram publicados

percepção e estresse podem interferir no

entre os anos de 1997 e 2014. Os termos-

desempenho funcional resultando em doenças

chave utilizados no idioma português foram:

e diminuindo a percepção de qualidade de

envelhecimento,

vida(4).

exercício físico. Os termos foram aplicados

Nesse

de

aprendizado,

contexto,

fisiológicas,

que

de forma individual e em combinações. Os

visem à diminuição e prevenção do risco

textos acessados foram selecionados segundo

de

a relevância e qualidade, considerando os

desenvolvimento

alternativas

alterações

de

doenças

em

idosos e que contribuam para sua saúde e

objetivos propostos.
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REVISÃO DA LITERATURA

evolui de forma contínua, tendo início muito

Envelhecimento

antes da velhice em si(2).

A Organização das Nações Unidas

Um conjunto de processos que ocorrem

estabelece a idade de 60 anos para o

no organismo ao longo do tempo levam a uma

indivíduo ser considerado idoso em países em

perda de adaptabilidade e deficiências funcionais

desenvolvimento, aumentando para 65 anos

progressivas(5).

em países desenvolvidos, contudo esse padrão

A expectativa de vida da população

pode ser ainda maior em alguns países(1). A

aumenta proporcionalmente às condições de

classificação do envelhecimento através da idade

saúde e menor incidência de doenças agudas e

cronológica é inadequada, pois é praticamente

crônicas, pois a última afeta a população com

impossível estabelecer um conceito ou teorias

mais idade fazendo com que a atenção a saúde

como parâmetros que possam ser aceitos

seja maior(6).

universalmente. O processo de envelhecimento
difere, pois todo indivíduo é único assim como

Alterações decorrentes do envelhecimento
O

envelhecer

envolve

alterações

as circunstâncias e escolhas pessoais dele ao

estruturais e funcionais em praticamente todos

longo da vida. Isso somado às particularidades

os sistemas do corpo humano influenciando na

biológicas, torna o envelhecimento um processo

qualidade de vida dos idosos.

totalmente diversificado à medida que o tempo
passa(2).
Há

No sistema digestório alterações na
cavidade oral e na superfície da língua, acarretam

uma

enorme

variedade

de

em perda do paladar(7),tornando à manutenção

definições operacionais para se caracterizar o

da saúde bucal e da dentição muito importante,

envelhecimento, sendo que as principais buscam

pois, a falta dos dentes ou o uso de próteses

explicá-lo através das alterações biológicas

dentárias tornam a mastigação menos eficiente,

e do processo adaptativo. O envelhecimento

fazendo com que os idosos optem por alimentos

seria a consequência de todas as modificações

facilmente mastigáveis que muitas vezes são

fisiológicas e bioquímicas ao longo da vida,

pobres em nutrientes essenciais(8). Além disso,

de acordo com as características individuais

ocorrem alterações na estrutura e função de

intrínsecas de um processo multifatorial que

todos os órgãos que compõe esse sistema, como

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol. 7 | Nº. 3| Ano 2015 | p. 3

Benefícios do exercício físico sobre as alterações fisiológicas, aspectos sociais, cognitivos e emocionais no envelhecimento

diminuição da inervação intrínseca, aumento da

motora, lentidão e fadiga muscular. Tais

incidência de refluxo, alterações de movimentos

aspectos podem ser intensificados pela presença

autônomos (peristálticos), aumento do tempo

de doenças associadas ou ainda devido a reações

de esvaziamento gástrico e de absorção a

adversas a medicamentos, aumentando as

medicamentos,formação de cistos e fibrose,

chances de quedas e fraturas(10).

diminuição do fluxo sanguíneo e do peso desses
órgãos(9).

No sistema cardiorrespiratório, a cada
década declina em 10% o volume máximo de

O envelhecimento predispõe a inúmeras

oxigênio (VO2máx) interferindo na redução

alterações estruturais e funcionais no tubo

da capacidade respiratória e contribuindo

digestório, que podem afetar desde o paladar,

para o surgimento de patologias como:

a mastigação e a deglutição, até os processos

arteriosclerose, ataque cardíaco, angina e até

digestórios e absortivos. No intestino delgado, a

mesmo acidente vascular cerebral(11). Os

diminuição da superfície mucosa das vilosidades

pulmões também sofrem alterações em sua

intestinais pode comprometer a absorção de

estrutura, nas vias aéreas e na caixa torácica,

nutrientes; os movimentos peristálticos podem

limitando a ventilação pulmonar interferindo

se tornar menos eficientes, aumentando a

na produção de energia. No sistema endócrino-

proliferação de bactérias. No cólon, pode ocorrer

metabólico a regulação, liberação e inibição

crescimento anormal do tecido, formando

dos hormônios também sofrem alterações com

pólipos e neoplasias malignas.

o envelhecimento(12). Ocorre diminuição dos

No

sistema

neuromuscular

destaca-se

a

hormônios do eixo hipotálamo-hipófise, dentre

sarcopenia, que leva a redução da força e do

eles os gonadotróficos, adrenocorticotróficos,

desempenho muscular de forma intensificada a

o GH (hormônio de crescimento) e o IGF-1

partir dos 50 anos(2)e associada a degeneração

(fator de crescimento 1 semelhante à insulina).

neural(5), pode acarretar perda da autonomia

Essas alterações hormonais comprometem a

e da capacidade de realização dasatividades

capacidade anabólica e o sistema imunológico.

diárias simples(2).

As mulheres sofrem ainda mais com essas

As perdas neurológicas incidem na

alterações, pois nelas a perda da função ovariana

habilidade do sistema nervoso central, sistema

é marcante, e a ausência dos estrógenos as expõe

vestibular e visual, responsáveis pela manutenção

a perda de massa magra, de força muscular e

do equilíbrio corporal. Com essas perdas, a

a um aumento expressivo do tecido adiposo.

sensibilidade dos receptores e a transmissão

Contudo, a prática de exercícios físicos tem se

dos impulsos nervosos tornam-se mais difíceis,

mostrado importante para essa população, pois

causando déficits no equilíbrio estático e

está relacionada com uma melhora na capacidade

dinâmico do idoso, levando a incoordenação

anabólica em idosos(13).
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A partir dos 80 anos o sistema renal tem
sua capacidade funcional diminuída em 50%,

dade de vida não acompanha a evolução dessa
população(17).

devido a atrofia da uretra e enfraquecimento da

O envelhecimento diminui a mobilidade

musculatura pélvica, causando perda da elasti-

e a independência dos idosos prejudicando sua

cidade uretral e de colo vesical, favorecendo o

socialização e as atividades que lhes proporcion-

surgimento da incontinência urinária, afetando

am bem estar, pois muitas vezes os idosos não

principalmente as mulheres(14). Outros proble-

possuem força física que lhes permita dirigir-se

mas renais são a esclerose glomerular, que di-

aos locais de encontros com outras pessoas ou

minui o volume, o peso renal e os glomérulos

mesmo participar de eventos(11).

em 50%, presente em 95% dos casos em idosos

A aposentadoria é uma enorme con-

hipertensos(15) e a doença renal crônica causa-

quista para o idoso, pois a idéia de descansar

da devido a várias complicações clínicas, dentre

um pouco os agrada, no entanto também pode

elas a hipertensão arterial, tornando necessário

ser uma espécie de atestado oficial de envel-

o controle da pressão arterial por ser à base da

hecimento causando implicações negativas(18),

prevenção da progressão da doença, que devido

como angustia, tristeza e marginalização, com-

a sua associação com a obesidade, sedentarismo,

prometendo principalmente sua saúde emocion-

tabagismo, dieta inadequada e o envelhecimento

al deixando esses indivíduos com a sensação de

têm seu risco aumentado podendo desencadear

inutilidade(17, 19), isso tudo pode acarretar no

uma série de anormalidades urinarias como a

isolamento social que é uma característica dessa

glomerulonefrite que é a causa de maior inca-

população; assim a família torna-se a única e

pacitação e mortalidade de idosos(16).

principal forma de relacionamento do idoso(20).
O que determina um envelhecimento

Aspectos gerais que influenciam no envelheci-

bem sucedido são as características dos diversos

mento

padrões de envelhecimento (normal, ótimo e patológico), valendo-se de auto-descrições e avalA velhice deve ser tratada como uma

iações que os idosos fazem de suas condições

questão social que necessita de muita atenção

de saúde física e mental, funcionalidade, afetivi-

pelo fato de estar ligada diretamente com a

dade, motivação, independência financeira e au-

crise de identidade do idoso, que é ocasionada

tonomia, medidas através da comparação entre

por mudanças de papéis na sociedade como a

as suas condições e as de pessoas da sua idade

aposentadoria, diversas perdas e diminuição dos

assim como as condições que desfrutam na atu-

contatos sociais. A sociedade em geral ainda não

alidade com as que dispunham no passado e que

está preparada para essas mudanças no perfil

muitas vezes reflete em depressão, a medida que

populacional, pois na maioria dos casos a quali-

sua probabilidade de ocorrência aumenta, devi_
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devido a presença de fatores que limitam o aces-

observação sobre alguns aspectos como inqui-

so dessas pessoas a experiências que os façam se

etações, ansiedade, expectativa e conflitos; pois

sentir bem, e a velhice potencializa essas limi-

estes são reflexos dos aspectos perceptivos, sen-

tações(21).

soriais, afetivos e emocionais inerentes à com-

Nem todos os idosos podem desfrutar

preensão do processo de desenvolvimento hu-

de autonomia, bem estar, envelhecimento sau-

mano. Isso pode levar a uma crise de identidade

dável e independência, visto que isto requer fa-

afetando a autoestima e a aceitação de si mesmo,

tores ambientais, sociais, econômicos e culturais

causando insegurança quanto a sua identidade

que estão ligados à saúde física, psicológica

repercutindo na sua autonomia, liberdade, con-

e emocional desses indivíduos. 		

vívio social, afetando inclusive a qualidade dos

Contudo as quedas e suas consequências ex-

relacionamentos interpessoais(23).

ercem influencia direta sob os fatores acima, de-

As políticas públicas e governamentais

sencadeando uma série de limitações podendo

têm buscado a implementação de modalidades

levar ao isolamento, insegurança e o medo de

que visam o atendimento ao idoso como centros

cair,deixando sequelas ou aumentando o tempo

de convivência destinados a prática de ativi-

de reabilitação. A dificuldade em aceitar as mu-

dade física, cultural, educativa, social e de lazer

danças decorrentes do processo de envelheci-

como forma de estímulo e inserção do idoso no

mento constitui o primeiro conflito psicológico

contexto social. Porém segundo Mendes e co-

para o idoso podendo gerar baixa autoestima e

laboradores(17), “Ainda é muito parca a atu-

autoimagem repercutindo em desmotivação e

ação governamental efetiva, voltada para este

dificuldade para planejar o futuro. Esse quadro

segmento da população. Sabe-se que até mesmo

associado a somatizações psíquicas como de-

as iniciativas de caráter privado estão mais di-

pressão e até paranóia pode levar o indivíduo

recionadas para o assistencialismo, conduzindo

ao suicídio, chamando a atenção para o cui-

a uma tendência de afastar os idosos de realizar

dado que se deve ter com a saúde psicológica

atividades criadoras, favorecendo assim o seu

e emocional dos idosos. Portanto tornam-se

isolamento da sociedade a qual pertence.” Nesse

fundamentais ações que permitam o bem-estar

sentido, a família ainda é tida como estrutura que

físico, psicológico e social juntamente com a

serve como estímulo para novos caminhos no sen-

manutenção da funcionalidade garantindo uma

tido de acolher e incentivar esses indivíduos que

velhice bem-sucedida(22).

deixaram de exercer o serviço ativo(17). A capaci-

Sobre esse enfoque a literatura destaca a

dade cognitiva dos seres humanos diminui com o

importância da percepção dos idosos e do lazer

envelhecimento e isso acontece de maneira difer-

em seus aspectos emocionais. Ao longo do pro-

ente de indivíduo para indivíduo, fatores como

cesso de envelhecimento faz-se necessária a

nível de escolaridade e um estilo de vida ativo
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são aspectos que influenciam de maneira
positiva na prevenção das perdas cognitivas.

Benefícios do exercício físico no processo de

Ao longo dos anos ocorrem várias alterações

envelhecimento

neuroanatômicas

no

cérebro

humano

ocasionando em perdas cognitivas importantes

O sedentarismo tende a tornar os idosos

para o cotidiano. Alguns fatores como a

mais vulneráveis a acidentes, pois com o passar

genética, a saúde (ausência de doenças), o grau

dos anos pode provocar dificuldades motoras

de instrução e a prática de atividades mentais

como déficits de equilíbrio, força e resistência,

estimulantes, podem influenciar beneficamente

necessários para as atividades diárias como

o desempenho cognitivo(24).

tomar banho ou caminhar em pisos irregulares.

O

declínio

da

capacidade

é

A diminuição na prática de atividades

consequência do processo fisiológico de

e o isolamento, bem como o aparecimento

envelhecimento ou de um estágio de transição

de doenças crônicas e degenerativas levam a

para as demências; idosos comdoença de

incapacidade funcional do idoso. Os benefícios

Alzheimer apresentam maior declínio das

do exercício físico na manutenção da saúde e

capacidades

principalmente

funcionalidade do sistema musculoesquelético

déficit de memória episódica, mas o que

e articular, clássicos em indivíduos jovens,

mais se tem observado na população idosa

também podem ser obtidos em idosos(26). A

é um comprometimento cognitivo leve. A

manutenção da massa muscular, da densidade

melhor prevenção seria o estímulo para um

óssea e o fortalecimento dos músculos e ossos,

bom funcionamento mental, físico e social

podem ser obtidos por meio do treinamento

representando o princípio para a promoção de

resistido, agindo na capacidade de exercer tensão

saúde e prevenção às demências (sejam elas

muscular contra uma resistência, superando,

graves ou leves); pois as atividades mentais

sustentando ou cedendo a mesma(27).

cognitivas,

cognitiva

atuam como um fator de proteção às funções

O

exercício

funcional

também

cognitivas. O motivo de muitas pessoas idosas

tem se mostrado muito importante para a

desenvolverem demências pode estar atrelado

manutenção da saúde do idoso, visto que

a outros fatores como: estresse, obesidade,

abrange movimentos que se assemelham

depressão, fumo, drogas, diabetes, entre outros,

ao cotidiano das pessoas(28) e que buscam

causando a aceleração da perda da densidade

melhorar os aspectos neurológicos que afetam

cerebral. Como forma de prevenção a essas

a capacidade funcional do corpo humano,

patologias deve-se praticar atividades que

através de exercícios que desafiam os diversos

requeiram o uso do cérebro e exercícios físicos

componentes do sistema nervoso e, por isso,

regularmente(25).

estimulam sua adaptação(29).
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Um estudo comparando idosos não

Além disso, as alterações que ocorrem

praticantes com idosos praticantes de atividade

no sistema músculo esquelético envolvem um

física, duas vezes por semana, por pelo menos

processo multifatorial que inclui a inatividade

dois anos, demonstrou que otreinamento de

física, a redução das concentrações hormonais,

força para os músculos dos membros superiores

a diminuição da síntese protéica e do número

e o uso do peso corporal para os músculos

de unidades motoras. A perda motora contribui

dos membros inferiores, causa maior aptidão

diretamente para a dependência funcional do

física, evidenciando a importância da prática

idoso, trazendo consequências que afetam sua

de exercício físico para a funcionalidade do

rotina diária prejudicando sua qualidade de

idoso(30).

vida(32).

Nesse sentido, estudos mostram que

Assim a atividade física aeróbia

o melhor programa de treinamento para o

combinada

com

treinamento

de

força

idoso é aquele que abrange uma combinação

individualizado contribui para a longevidade

de treinamento aeróbio, força, flexibilidade e

do idoso, atuando no controle e prevenção

equilíbrio, melhorando suas condições clinicas

de doenças do sistema cardiorrespiratório,

gerais, prevenindo e minimizando perdas das

diminuindo os efeitos da redução da frequência

capacidades funcionais melhorando a função

cardíaca e do volume de ejeção cardíaco, que

e estrutura muscular, articular, óssea e sua

são limitantes da eficiência circulatória(33).

mobilidade(31).

Estudos demostram que um programa de

Contudo, estudos com a aplicação de

exercício, de caminhada de 1600m, durantes

testes como: flexão de tronco, força de preensão

doze semanas possibilita a melhora significativa

manual, força de pinça dos dedos e testes

da capacidade aeróbia, influenciando na

de análise da força de flexores e extensores

autonomia e na qualidade de vida desses

da articulação do joelho, foram realizados

indivíduos(34).

para avaliar a força muscular no processo de

A prática de atividade física contribui para a

envelhecimento com grupos de diferentes

regulação do sistema hormonal. Um estudo

faixas etárias, no qual foi constado um aumento

realizado com mulheres acima de 50 anos,

da força muscular para os grupos até 60 anos e

analisou a associação entre o gasto energético,

uma redução significativa de força muscular em

as

todos os segmentos avaliados no grupo entre

metabólicas e a funcionalidade, através de um

66 a 82 anos. Esses resultados demonstraram a

programa de exercícios cardiorrespiratórios,

importância da prática de atividade física desde

neuromotores e alongamento, realizados duas

a juventude como forma de tornar mais lenta a

vezes por semana, com sessenta minutos de

perda de massa muscular na senescência(32).

duração e intensidade moderada. Demostrando

variáveis

antropométricas,
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que embora tenha ocorrido uma tendência ao

atenuar a taxa de declínio cognitivo e motor

aumento do IGF-1, o GH não se alterou(13).

face à progressão da doença, proporcionando

Já no sistema digestório o exercício aeróbio de

à manutenção das funções cognitivas, melhor

baixa intensidade possui efeito protetor do trato

desempenho no equilíbrio e menor risco de

gastrintestinal principalmente em indivíduos

quedas(40).

que apresentam pré-disposição a doenças
como câncer de cólon, diverticulite, colelitiase

CONCLUSÃO

e constipação(35).
No sistema renal estudos mostram

Existe um consenso na literatura

que os programas de treinamentos aeróbicos,

pesquisada, referente ao aumento da população

resistidos e combinados podem ser usados de

idosa no mundo e ao fato de que as inúmeras

forma segura e eficaz beneficiando pacientes

alterações que ocorrem em todos os sistemas

renais crônicos em hemodiálise(36).

do corpo, associadas às doenças adquiridas

Indivíduos hipertensos, que faziam uso

com o processo de envelhecimento, afetam

de fármacos, submetidos a treinamento com

a mobilidade e a independência dos idosos,

exercício aeróbio, de intensidade moderada,

favorecendo a redução da interação social e

com sessões de noventa minutos, realizadas

interferindo na sua qualidade de vida.

três vezes por semana, por um período de

Nesse sentido, fica claro nesse estudo

quatro meses, apresentaram melhora do quadro

a importância da prática de exercícios e de

clínico, com redução dos níveis pressóricos,

programas de treinamentos que abrangem uma

assim como melhora do condicionamento

combinação de aeróbio, força, flexibilidade e

físico(37).

equilíbrio, que melhorem as condições clínicas

A literatura apresenta a importância

gerais do idoso, (prevenindo e minimizando

do exercício físico sobre os aspectos sociais,

perdas das capacidades funcionais) e as

melhorando a independência, a autonomia

funções e estruturas muscular, articular, óssea

econtribuindo emocionalmente no fato de

e consequentemente sua mobilidade.

sentirem-se úteis em sociedade(38), além de

O bem estar físico, psicológico e

reduzir escores para depressão e ansiedade em

social, contribui para aceitação das mudanças

indivíduos com mais de 60 anos(39). Todos

decorrentes do processo de envelhecimento,

esses benefícios melhoram a qualidade de vida

evitando conflitos psicológicos como baixa

do idoso(38).

autoestima

e

autoimagem,

que

possam

Um estudo com portadores de Alzheimer

repercutir em desmotivação e depressão. A

mostrou que o exercício físico tem importante

prática regular de exercícios pode prevenir

contribuição não farmacológica no sentido de

perdas cognitivas importantes estimulando o
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bom funcionamento cerebral promovendo a
saúde mental do idoso.
Várias

pesquisas

epidemiológicas

confirmam os benefícios do exercício na
redução do risco de várias morbidades
relacionadas com o envelhecimento e de várias
causas de mortalidade.
Analisando as principais variáveis
de exercício, tais como, a intensidade, tipo e
volume; evidencia-se que a prescrição deve
visar a melhora cardiorrespiratória, o ganho
de força e o equilíbrio. A manutenção dessas
capacidades melhora a capacidade funcional
e contribui muito para a prevenção de quedas
que representam um risco no dia a dia dessa
população.
Portando, o exercício físico tem se
mostrado uma das principais ferramentas para
reverter ou retardar a perda da funcionalidade
nos idosos tornando-os mais ativos, usufruindo
de todos os benefícios advindos dessa prática
e minimizando os impactos e prejuízos que o
envelhecimento pode causar.
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