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RESUMO

O envelhecimento é um fenômeno universal e não é mais um privilégio de poucos. Este é um processo fisiológico, geralmente, associado a uma 
maior incidência de doenças crônicas, podendo afetar a capacidade funcional, a qualidade de vida e a autonomia dos idosos. Neste sentido, a 
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) considera, de forma prioritária, as práticas corporais e as atividades físicas como forma de 
contribuir para o envelhecimento ativo e saudável. Diante do intenso crescimento da população idosa, 700% em menos de 50 anos no Brasil, e da 
grande mortalidade em decorrência de quedas dessa população, o presente estudo teve como objetivo relacionar a atividade física com o 
envelhecimento ativo e conhecer os benefícios da atividade física em indivíduos idosos a fim de evitar quedas. Para a construção desse trabalho 
foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados científicos (Lilacs, Scielo e PubMed) de artigos publicados nos últimos 5 anos. Os 
estudos evidenciaram que, embora o processo natural de envelhecimento não possa ser interrompido, a prática de exercícios físicos pode 
melhorar o desempenho do idoso, reduzindo o número de quedas pela melhora da mobilidade física e da instabilidade postural. Outros trabalhos 
observaram uma diferença entre os praticantes e os não praticantes de atividade física, sendo visto que: o programa de exercícios de Otago reduz 
significativamente a taxa de quedas nos idosos; programas de exercícios físicos são capazes de corrigir muitos dos fatores de risco para quedas; o 
treino de equilíbrio em associação com treino em doses elevadas de exercício (>2h/semana; >6 meses) reduziram em 38% a taxa de quedas. Esse 
trabalho permitiu concluir que a atividade física exerce uma relação benéfica nas condições de saúde da população idosa e pode contribuir para 
uma menor incidência de quedas. Diante do exposto é notório que é possível diminuir a ocorrência de quedas a partir da efetivação da PNPS e a 
devida implantação desta política pública nas Unidades de Atenção Básica em parceria com as outras instituições governamentais e não 
governamentais como forma de democratizar o acesso a atividade física orientada e acompanhada por profissionais da área.
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