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Lazer e saúde: Programa de atividade física e de lazer melhora 
capacidade funcional de idosos institucionalizados 
Leisure and health: Program of physical activity and leisure better 
functional ability of institutionalized elderly 
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ARTIGO ORIGINAL   |   ORIGINAL ARTICLE 

 
 
 

RESUMO 
O envelhecimento da população é um fenômeno de amplitude mundial. Centrados na perspectiva de 
melhoria da qualidade de vida advinda da prática de atividade física (AF) e de lazer, este trabalho 
objetivou compreender as influências da AF e do lazer na capacidade funcional (CF) dos idosos 
residentes no Lar dos Velhinhos - Viçosa-MG. Trata-se de um estudo qualitativo e de intervenção, com 
a implantação de um programa de AF e de lazer nessa instituição. Para coleta de dados, utilizou-se o 
método de observação participante, entrevistas, observações, caderno de campo e a aplicação da Escala 
de Auto-Percepção do Desempenho em Atividades da Vida Diária. Como resultado, verificou-se que a 
maioria dos idosos apresentaram classificações ruim e muito ruim. No que tange às mulheres, a 
maioria permearam as classificações, boa (27.3%) e ruim (36.4%). Os homens apresentaram maior 
percentagem entre as classificações muito ruim (25.0%) e boa (50.0%). Ao se comparar os resultados 
da CF dos idosos em geral, antes e após o programa, constatou-se que após o programa houve melhora 
na classificação das CF dos idosos. Esses resultados sugerem que programas de promoção da saúde, a 
prática de AF e de um lazer ativo, podem contribuir para um envelhecimento saudável. 
Palavras-chave: atividade física, lazer, capacidade funcional, idosos, saúde 
 
 
 

ABSTRACT 
Population aging is a worldwide phenomenon. Centered in the perspective of improving the quality of 
life arising from the practice of physical activity (PA) and leisure, this work aimed at understanding the 
influence of PA and leisure in functional capacity (FC) of the elderly residents of the Home of the 
elderly – Viçosa - MG. It is a qualitative study and intervention, with the implementation of a program 
of AF and leisure in this institution. For data collection, we used the method of participant 
observation, interviews, observations, field notebook and the application of the Scale of Self-Perception 
of Performance in Activities of Daily Living. As a result, it was found that most seniors had poor and 
very poor ratings. With respect to women, most permeated the ratings, good (27.3%) and bad 
(36.4%). Men showed a higher percentage of very poor ratings (25.0%) and good (50.0%). Comparing 
the results of the CF of the elderly in general, before and after the program, it was found that after the 
program had improved the classification of CF for the elderly. These results suggest that health 
promotion programs, the practice of PA and an active recreation can contribute to healthy aging. 
Keywords: physical activity, leisure, functional capacity, elderly, health 
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O envelhecimento da população é um fenô-
meno de amplitude mundial. A Organização 
Mundial de Saúde [OMS] (2005) prevê que, 
em 2025, existirão 1.2 bilhões de pessoas com 
mais de 60 anos, sendo que os muito idosos 
(com 80 ou mais anos) constituem o grupo 
etário de maior crescimento. Reforçando essa 
estimativa, as projeções populacionais para o 
Brasil indicam um aumento continuado do 
tamanho e a participação da população de 65 
anos e mais durante a transição da estrutura 
etária, se aproximando de 50 milhões em 2050 
ou 20.0% da população total (Wong & Carva-
lho, 2006).  

O processo do envelhecimento esteve pre-
sente, na sociedade ocidental moderna dentro 
de um contexto de exclusão social, seja pelo 
processo histórico de produção e de exploração 
do corpo ou pelo simples “estigma” de ser 
velho. Pelo que parece, nem a família nem a 
comunidade, estão suficientemente preparados 
para enfrentar os problemas decorrentes do 
acelerado envelhecimento populacional.  

É preciso uma ponderação quanto a esta 
possível situação, uma vez que cada sociedade 
lida com o processo de envelhecimento de for-
ma particular, dependendo assim dos seus va-
lores culturais, históricos e sociais. No Brasil, 
em função de grandes desigualdades sociais, a 
velhice se constituiu em sinônimo de margi-
nalização, sendo estigmatizada pela existência 
de qualquer possível deterioração física, psíqui-
ca ou econômica do idoso (Pavarini, 1996). Na 
atualidade, uma opção (ainda) frequentemente 
utilizada para os problemas da velhice é a prá-
tica do asilamento. No entanto, se a institucio-
nalização se apresenta enquanto vicissitude 
para os problemas da velhice, seus aspectos ne-
gativos também se fazem presentes; segregan-
do os segmentos, afastando-os do ambiente 
familiar que sempre frequentaram e, destinan-
do-os a viver inúmeras vezes de forma estan-
dardizada sob exigência de normas administra-
tivas e disciplinares.  

As instituições asilares tem dupla função: 
uma manifesta, de abrigar e cuidar das pessoas 
desamparadas ou que estejam impossibilitadas 

de estar junto às famílias e á comunidade; e 
outra latente, de servir como locus socialmente 
aprovado de segregação de seres humanos cuja 
produtividade econômica e representação so-
cial foram consideradas esgotadas pelo sistema 
social (Piloto, Nunes, Assis, & Rabello, 1998).  

A normatização das atividades diárias, a 
uniformização e a disciplina caracterizam essas 
instituições, não permitindo ao indivíduo, mui-
tas vezes, preservar sua singularidade e seu 
espaço. 

As instituições, ao longo de sua trajetória e 
analisadas de forma geral não apresentaram, e 
algumas ainda não apresentam, uma boa fina-
lidade/intenção, bem como, o aumento popula-
cional de idosos vem requerendo nova ponde-
ração sobre o seu significado.  

O processo de institucionalização constitui-
se em uma situação delicada e polêmica. A 
associação entre a pobreza, o baixo nível edu-
cacional e as modificações nos valores e na 
própria estrutura familiar tornam- se possíveis 
indicadores de abandono e maus tratos aos 
idosos, o que se agrava quando o idoso apre-
senta algum grau de dependência, seja física ou 
psíquica. Estes fatores associados com a insu-
ficiência de recursos econômicos e/ou afetivos 
apontam para a institucionalização como uma 
solução alternativa e até mesmo necessária 
(Neri, 2001; Pavarini, 1996).  

Esse quadro desperta para a importância de 
se direcionar a atenção para a questão da insti-
tucionalização, justificando-a e ressaltando a 
necessidade de se criarem estratégias capazes 
de promover um envelhecimento com qualida-
de. Um bom começo seria a desmistificação da 
natureza das instituições para idosos, reconhe-
cendo que o aumento da população idosa e a 
extensão da longevidade criaram uma nova 
categoria de idosos e que estes necessitam de 
cuidados especializados em instituições.  

Através de perspectivas futuras, muitas das 
instituições necessitam superar o estágio de 
assistencialismo em que ainda se encontram, 
desenvolvendo uma nova compreensão do seu 
papel social face à nova realidade, a fim de 
adequarem seus programas para a atualidade 
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visando um atendimento de qualidade (Born, 
2007). Neste contexto, a atividade física, o 
lazer, a recreação e as outras possibilidades de 
ação tratadas pela Educação Física precisam 
atuar com vistas a proporcionar alterações be-
néficas em componentes por assim dizer físi-
cos, psicológicos e sociais. Um programa de 
exercícios físicos, atividades de lazer e recrea-
ção permitem as pessoas da terceira idade uma 
melhor qualidade para seu viver. Estudos mos-
tram que a atividade física regular pode agir na 
prevenção e no tratamento de doenças crônico-
degenerativas em idosos e também conferir 
efeitos importantes na manutenção da capaci-
dade funcional, possibilitando um aumento da 
autonomia individual que está estritamente 
ligada com a realização das Atividades da Vida 
Diária (AVDs) (Okuma, 1998). As AVDs estão 
intimamente relacionadas à capacidade funcio-
nal, e a perda dessa capacidade, leva à incapa-
cidade de realização destas atividades, bem 
como, das Atividades Instrumentais da Vida 
Diária, afetando a saúde e qualidade de vida 
desses idosos.  

A atividade física para pessoas envelhecidas 
deve estar voltada à manutenção e promoção 
da saúde e na melhoria de seu desempenho, 
em atividades da vida diária, autonomia e 
independência, pois a perda da independência 
e da autonomia são um dos fatores que mais 
determinam a institucionalização, os quadros 
depressivos e a reduzida auto-estima (Faria 
Júnior, 1999). 

Centrados na perspectiva de melhoria da 
qualidade de vida e saúde dos idosos advinda 
da prática de atividade física e de lazer (Lago, 
2009; Safons & Pereira, 2007; Okuma, 1998) e 
buscando intervir no campo “prático” junto à 
população idosa - produzindo conhecimentos e 
ações que mostrem à sociedade que o processo 
de envelhecimento é progressivo, diferente de 
sujeito para sujeito e precisa ser tratado com 
respeito e atenção – o presente artigo objetivou 
compreender as influências da atividade física e 
das atividades de lazer na realização das 
atividades da vida diária dos idosos (as) 
residentes no Lar dos Velhinhos. 

MÉTODO 
No presente trabalho foi utilizado o método 

de observação participante (Selltiz, Wrights-
man, & Cook, 1987), utilizando-se técnicas de 
entrevistas, observações, elaboração de um ca-
derno de campo e a Escala de Auto-Percepção 
do Desempenho em Atividades da Vida Diária 
para a coleta de dados. A observação partici-
pante procura compreender o cotidiano desses 
idosos e como ele está relacionado com os pro-
blemas relativos ao envelhecimento. Utilizou-
se o diário de campo enquanto instrumento 
antropológico, sendo que este consiste na ano-
tação de todos os eventos, sejam eles conside-
rados relevantes ou não naquele momento para 
a pesquisa. Estas notas diárias auxiliaram na 
construção das análises dos dados coletados. 

O trabalho de campo, composto por dois 
movimentos interligados correspondeu, pri-
meiramente, à experiência do “estar lá”, que é 
caracterizado pela coleta in loco dos dados e em 
um olhar de dentro (intersticial) da cultura 
estudada e o posteriormente, pela experiência 
do “estar aqui” que representa o momento de 
inscrever o texto antropológico compreendido 
como uma produção cultural (Geertz, 1998).  

Inicialmente realizou-se o cadastramento 
dos idosos do Lar dos Velhinhos, visando uma 
análise mais criteriosa dos mesmos; principal-
mente quanto ao quadro de doenças, uso de 
remédios e laços familiares (dados não expos-
tos neste trabalho). Posteriormente, para se 
obter um diagnóstico relativo às atividades da 
vida diária dos idosos e buscando entender as 
necessidades dos mesmos no que diz respeito a 
essa variável, empregou-se a Escala de Auto-
Percepção do Desempenho em Atividades da 
Vida Diária, em fase pré-teste. O instrumento 
foi aplicado pelos estagiários, que foram 
devidamente treinados. A Escala de Auto-
Percepção tem por objetivo avaliar a percepção 
da capacidade funcional de idosos, as ativi-
dades básicas da vida diária (VD) e as ativida-
des instrumentais da VD. Esta escala é consti-
tuída de 40 (quarenta) itens, sendo estes: 
alimentar-se, tomar banho, vestir-se, sentar e 
levantar, subir e descer escadas, realizar traba-
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lhos manuais, entre outros. Para avaliar o grau 
de dificuldade de realização de cada atividade é 
utilizada a seguinte classificação: (A) não con-
sigo realizar esta atividade; (B) realizo esta 
atividade só com a ajuda de outra pessoa; (C) 
realizo esta atividade sozinho, mas com muita 
dificuldade; (D) realizo esta atividade sozinho 
mas com pouca dificuldade e (E) realizo esta 
atividade sozinho e com facilidade. A classifi-
cação da capacidade funcional dos idosos é 
feita somando todos os itens da tabela, sendo 
que o item (A) corresponde à zero, o item (B) 
a um, (C) a dois e assim sucessivamente. O 
avaliado poderá ter uma pontuação de 0 a 160. 

A terceira etapa da pesquisa materializou-se 
através de um plano de ações de atividades 
físicas e de lazer junto aos idosos do “Lar dos 
Velhinhos”. O programa firmou-se nos inte-
resses culturais do lazer (físico, artístico, ma-
nual, turístico, e social) (Marcelino, 1996), 
com atividades manuais, expressivas e artesa-
nais, como, desenho; corte e colagem; massa-
gem manual; construção de fantoches e massi-
nha de modelar; danças; teatro; trabalhos de 
consciência corporal; jogos; alongamento; ca-
minhada ao ar livre; palestras abordando temas 
diversos, como higiene e cuidados pessoais. O 
planejamento do programa sistematizado das 
atividades foi feito semestralmente, com flexi-
bilidade para mudanças no decorrer de todo o 
processo.  

As atividades, que eram realizadas volunta-
riamente, ocorreram 4 (quatro) vezes por se-
mana com duração de 2 (duas) horas diárias. 
Os idosos eram orientados por três estagiárias 
e quatro voluntários.  

Para se estudar a influência do programa de 
atividades físicas e lazer na classificação da 
capacidade funcional, os idosos foram agrupa-
dos em dois grupos: Grupo participante (12 
mulheres e 5 homens) e grupo não participante 
(10 mulheres e 7 homens), sendo o primeiro 
constituído pelos idosos participantes do pro-
grama e o segundo pelos idosos não partici-
pantes. Compuseram o grupo dos não partici-
pantes aqueles que nunca participavam das 
atividades e não participavam de nenhuma

outra atividade semelhante. 
Após nove meses de programa, reaplicou-se 

o questionário (Escala de Auto Percepção), em 
fase pós-teste, visando comparar os resultados 
iniciais frente aos resultados após a interven-
ção. O tratamento dos dados foi feito de forma 
qualitativa, abordando; a classificação da capa-
cidade funcional (CF) inicial dos idosos em 
geral; a diferença da classificação da CF entre 
os participantes do programa e os não partici-
pantes e; a diferença da classificação da CF 
entre homens e mulheres após a intervenção. 

A pesquisa foi conduzida dentro dos pa-
drões éticos exigidos pela Declaração de Hel-
sinque de 1964 e de acordo com as normas da 
Resolução 196/96 do Ministério da Saúde e 
aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade 
Federal de Viçosa (N052/07). 

 
RESULTADOS 

Diante dos dados, verificou-se que a maio-
ria dos idosos apresentava classificação entre 
ruim e muito ruim, representando baixa capa-
cidade funcional. No que tange às mulheres, 
seus maiores índices permearam as classifica-
ções, boa (27.3%) e ruim (36.4%). Já os ho-
mens, apresentaram maior percentagem entre 
as classificações muito ruim (25.0%) e boa 
(50.0%). 

 

 
Figura 1. Relação dos resultados dos idosos da Escala 
de Auto-Percepção do Desempenho em Atividades 
da Vida Diária, em 1: análise geral - Dados de todos 
os idosos do Lar dos Velhinhos, e 2: antes e após o 

programa - Após 9 meses de programa. 
 
Ao se comparar os resultados dos idosos em 

geral (todos os idosos do lar), em relação à 
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capacidade funcional antes e depois do progra-
ma, constatou-se que após o programa houve 
melhora no que se refere à classificação das 
capacidades funcionais (ver Figura 1). 

Ao separar os idosos participantes do pro-
grama e os idosos não-participantes observou-
se os seguintes resultados (Figura 2). 

A partir dessa divisão, pode-se perceber a 
influência do programa de atividades físicas e 
de lazer na classificação da capacidade funcio-
nal desses idosos. 

Após a implantação do programa e realiza-
ção das atividades e em contraponto a não 
participação dos outros idosos em nenhuma 
outra atividade semelhante, obteve-se as classi-
ficações apresentadas na Figura 3. 

O que se observa é uma melhora consi-
derável para aqueles idosos participantes do 
programa, que apresentavam inicialmente 
maiores percentuais nas classificações, “ruim” 
e “boa”, ao passo que atualmente se classi-
ficam em “boa” e “muito boa”, diminuindo em 

cerca de 50.0% o número de idosos que se 
classificavam como “muito ruim”. Quanto aos 
idosos não participantes, observou-se uma re-
dução da capacidade funcional ao longo do 
tempo de realização do programa, com o au-
mento do percentual de idosos com classifi-
cação “ruim”, predominante desde o início. 

A partir de uma análise mais particular no 
que se refere às mulheres, comparando aquelas 
participantes do programa com as não parti-
cipantes, observou-se que, para as idosas per-
tencentes ao programa, a participação possibi-
litou uma diferenciação dos percentuais de for-
ma positiva na melhoria das classificações, 
angariando uma maior quantidade de idosos 
nas classificações “boa” e “muito boa”, o que 
não se atingia anteriormente ao programa. Em 
relação às idosas não-participantes observou-se 
um prejuízo das capacidades funcionais, já que 
aumentou o número de idosos com classifi-
cação “ruim”, reflexo da redução do percentual 
da classificação “média”. 

 

 
Figura 2. Classificação da Capacidade Funcional dos idosos participantes e 

não-participantes do programa, anterior ao início do mesmo 
 

 
Figura 3. Classificação da Capacidade Funcional dos idosos participantes e não-participantes, após programa 
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Figura 4. Classificação da Capacidade Funcional das idosas e dos idosos participantes do 

programa, anteriormente à implantação do mesmo 
 

 
Figura 5. Classificação da Capacidade Funcional das idosas e dos idosos participantes do programa após 

implantação do mesmo 
 
 

Quanto aos homens, após a participação no 
programa também observou-se significativa 
melhora do grupo participante, no qual ante-
riormente predominava a classificação “boa” 
(60.0% dos idosos), que fora totalmente subs-
tituída pela classificação “muito boa”; ao passo 
que no segundo grupo não demonstrou ne-
nhuma alteração. 

Analisando-se homem e mulher, e de forma 
mais valorativa, buscou-se comparar apenas os 
resultados dos idosos que participaram do 
projeto. Diante disso, têm-se os seguintes 
resultados (ver Figura 4). 

A partir da participação no programa de 
atividades físicas e de lazer pôde-se obter as 
classificações apresentadas na Figura 5. 

Nota-se que há melhoria das classificações 
para ambos os sexos, porém os homens apre-
entam-se representativamente com classifica-
ção “muito boa”, ao passo que as mulheres se 
caracterizaram após as atividades com classifi-
cação em torno “média” e “muito boa”, contra-

pondo-se com a classificação “ruim” anterior à 
atividade. 

 
DISCUSSÃO 

A partir desse panorama geral, pôde-se ao 
final da intervenção estabelecer-se relações 
entre o grupo participante e o grupo não parti-
cipante, tanto em relação ao grupo geral, quan-
to apenas o sexo feminino e o sexo masculino 
separadamente, como também a comparação 
dos resultados entre os sexos. 

Existe um consenso de que a atividade 
física (e de lazer) pode ser recomendada como 
uma terapia preventiva para pessoas de todas 
as idades, uma vez que o exercício pode con-
tribuir para melhorar o estado de saúde. Estu-
diosos reforçam que uma melhora no condi-
cionamento físico e estado funcional pode aju-
dar também as pessoas mais velhas a viver de 
forma independente (Stewart et al., 2001).  

A atividade física regular vem sendo consi-
derada como uma forma de manutenção da 
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aptidão física em indivíduos idosos, citada na 
literatura como forma de atenuar e reverter a 
perda de massa muscular, contribuindo para 
preservar a autonomia funcional e o envelhe-
cimento saudável (Fabrício, Rodrigues, & Cos-
ta Júnior., 2004; Sheppard, 2003).  

Os resultados do presente estudo concor-
dam, parcialmente, com o exposto acima e com 
resultados de pesquisa de Franchi et al., 
(2008), que mostram que idosos que praticam 
atividade física apresentam um nível de capa-
cidade funcional melhor e que um lazer ativo 
pode vir a colaborar para a realização das ativi-
dades da vida diária dos idosos, e consequente-
mente, contribuir na melhoria da qualidade de 
vida desses indivíduos.  

Um estudo com uma amostra de 256 ido-
sos analisou o nível de atividade física e inci-
dência de quedas com as condições de saúde 
(Mazo, Liposcki, Ananda, & Prevê, 2007). Foi 
verificado que cerca de 79.1% estavam classifi-
cados como muito ativos, observando uma 
relação inversa entre o nível de atividades física 
e incidência de quedas. Os mesmos autores 
confirmam ainda uma associação benéfica 
entre a prática de atividade física e uma melhor 
qualidade de vida. 

O Estudo Longitudinal Americano de Enve-
lhecimento (Lee, 2000) estudou as mudanças 
do estado funcional (indivíduos com 70 anos 
de idade ou mais (n = 7527) utilizando um 
índice composto por atividades da vida diária e 
atividades instrumentais da vida diária. Nesse 
estudo, além do declínio funcional estar positi-
vamente associado com o aumento da idade, 
destacou-se, também, a diminuição da quali-
dade auditiva e visual, com ocorrências de ton-
turas e outras instabilidades, levando à maior 
dependência (Pacheco & Santos, 2004). 

A prevalência de capacidade funcional ina-
dequada encontrada no Lar dos Velhinhos, 
quando comparada entre os sexos, foi maior 
nas mulheres. Estas, que são maioria em gru-
pos de idosos, apesar de ter maior longevidade, 
apresentam maiores limitações ou maior perda 
da capacidade funcional, corroborando os estu-
dos de Brill, Macera, Davis e Gordon (2000) 

nos Estados Unidos, Souza, Galante e Figue-
redo (2003) em Portugal e Feliciano, Moraes e 
Freitas (2004) em São Carlos. Embora esse 
fato tenha sido observado em outros estudos, 
em nenhum deles houve uma explicação para 
essa perda da capacidade funcional mais acen-
tuada no sexo feminino. 

Os resultados do pré teste – fase diagnós-
tica – foram de grande importância para a siste-
matização do programa e para o planejamento 
das atividades, uma vez que nortearam o plane-
jamento do programa de atividades físicas e de 
lazer. 

Dados relativos à classificação dos idosos do 
grupo participante e do grupo não participante, 
antes e após o programa chamam a atenção 
para as consequências do sedentarismo e como 
essas consequências se dão de forma extrema-
mente rápidas nas pessoas mais velhas. 

A partir da análise de outras pesquisas, 
constata-se que esta pesquisa contribui de 
forma significativa para os estudos da área por 
estudar uma população específica de idosos - 
institucionalizados e com estado de saúde 
frágil – e diferenciar-se da maioria dos estudos 
sobre envelhecimento e capacidade funcional, 
uma vez que àqueles até então desenvolvidos, 
pelo nosso conhecimento, tratam principal-
mente o nível de atividade física, a realização 
de atividade física - como a caminhada orien-
tada; e programas de treinamento de força – e 
sua associação com a capacidade funcional, não 
se referindo, porém, às atividades de estimu-
lação sensório-motora, estimulação manual, 
exercícios de alongamento/ relaxamento/ equi-
líbrio e a dança, atividades enfatizadas no pro-
grama de intervenção desenvolvido neste estu-
do. Além disso, poucos são os estudos que 
abordam a temática Lazer e Saúde, no Brasil. 

Consideram-se, ainda, os resultados obtidos 
neste estudo, como de grande importância pela 
realização de atividades sistematizadas - de 
fácil planejamento e desenvolvimento, com 
poucas restrições de participação à população 
idosa, e com pouca demanda de espaço, fator 
que deve ser considerado ao planejar atividades 
em instituições asilares, Programa Saúde da 
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Família, comunidades e associações de bairros, 
entre outros - poderem contribuir na melhoria 
da qualidade de vida de idosos. 

A limitação deste trabalho associa-se ao fato 
de que, no início do programa, a instituição 
apresentou dificuldades em providenciar os 
atestados de liberação médica para as ativida-
des físicas (aeróbias e de resistência). Tal libe-
ração asseguraria a prática das atividades e 
explicitaria as limitações dos mesmos quanto a 
essa prática.  

Diante desse quadro, optou-se em restringir 
as atividades às atividades de lazer, nas quais 
as atividades físicas foram implementadas, mas 
com forma e objetivos limitados (caminhada, 
dança e alongamento). Assim a proposta im-
plantada no “Lar dos Velhinhos”, fundamen-
tou-se na inclusão de atividades centradas na 
perspectiva do lazer que o representa como 
uma chance de produção de cultura, por meio 
da vivência lúdica e de diferentes conteúdos. 
Vivência essa mobilizada pelo desejo e permea-
da pelos sentidos de liberdade, autonomia, 
criatividade e prazer, os quais são coletiva-
mente construídos, influenciados e limitados 
por vários aspectos sociais, políticos, culturais 
e econômicos (Werneck, 1998). 

Em conclusão, acredita-se que medidas pre-
ventivas e de promoção da saúde, a todos os 
grupos etários, podem atenuar as consequên-
cias do processo de envelhecimento e as doen-
ças típicas dos idosos, na medida em que 
possuem potencialmente a capacidade de desa-
celerar as perdas advindas do envelhecimento e 
retardar a ocorrência dessas doenças, que 
implicam na maior parte dos casos na depen-
dência do idoso e em cuidados mais prolon-
gados. Nesse sentido insere-se o incentivo à 
prática de atividades físicas e de um lazer ativo 
como um importante fator para a manutenção 
das capacidades funcionais e de uma vida com 
qualidade para a população idosa. 
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