
 

 
 

ATIVIDADE FÍSICA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS DA VELHICE 

Uma das principais atividades preventivas e terapêuticas entre os idosos é a atividade 

física regular. No entanto, pesquisas mostram que os idosos muitas vezes limitam sua 

atividade física ao mínimo. Os motivos mais comuns são a falta de motivação, o medo 

pela saúde ou a falta de hábito de passar o tempo ativamente. Idealmente, a atividade 

física do idoso deve incluir três elementos: exercícios de resistência (melhor condição), 

exercícios de força (estabilidade, figura forte) e exercícios de alongamento (boa 

flexibilidade de ligamentos e tendões). 

 

 

 

 
 

  

 

O papel da atividade física na prevenção e tratamento de doenças da velhice 

Com o passar do tempo, surgem falhas no funcionamento de órgãos individuais e de 

sistemas corporais inteiros. Os mais comuns são: doenças do sistema cardiovascular, 

osteoporose e doenças articulares degenerativas, comprometimento da memória e 

sarcopenia. 

 

A sarcopenia é uma diminuição da massa muscular com a idade e a diminuição 

associada da força e da eficiência funcional dos músculos esqueléticos. Isso, por sua vez, 

resulta na deterioração da aptidão física geral dos idosos. 

 



 

 
 

ATIVIDADE FÍSICA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS DA VELHICE 

Por outro lado, as doenças do aparelho cardiovascular, incluindo as mais citadas 

hipertensão arterial e doenças isquêmicas do coração, por sua frequência e curso, são a 

causa mais comum de incapacidade e deterioração da qualidade de vida em pessoas 

com mais de 65 anos de idade. idade. A atividade física regular é essencial nas 

atividades de prevenção primária, bem como no tratamento dessas doenças em idosos. 

O treinamento físico sistemático tem um efeito positivo no sistema cardiovascular e nas 

alterações do sistema circulatório em idosos. 

 

 
 

A pressão arterial aumenta com a idade. A atividade física regular, adaptada às 

possibilidades dos idosos, reduz, melhora o funcionamento das câmaras cardíacas, 

aumenta o seu volume sistólico, reduz a rigidez arterial e tem efeito positivo nos 

distúrbios da circulação periférica. Em idosos com doença cardíaca isquêmica, a 

introdução de exercícios físicos adequados retarda efetivamente o desenvolvimento da 

doença e reduz o risco de eventos cardíacos agudos (comumente chamados de ataques 

cardíacos). 

 

Particularmente importante, tanto na prevenção primária como secundária de doenças 

cardiovasculares, é a atividade física em movimento. Não são exercícios difíceis e de 

difícil acesso: caminhadas ao ar livre, ginástica leve ou natação recreativa são aliados de 

um coração são e de todo o aparelho circulatório. 


