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RESUMO

O processo de transição epidemiológica que vem ocorrendo nos últimos anos em países desenvolvidos/desenvolvimento. Deste modo, 
transformou o paradigma de saúde, fazendo com que atualmente as doenças crônicas e degenerativas como a osteoartrose de joelho, afetem 
frequentemente a população idosa. Objetivos: Analisar o impacto de atividades físicas em pacientes idosos com osteoartrose de joelho assistidos 
em um programa de responsabilidade social. Métodos: Estudo de natureza do tipo exploratório, descritivo, transversal com abordagem 
quantitativa com amostra de 18 idosas diagnosticadas com osteoartrose de joelho e que realizam atividade física no Instituto Sênior da Faculdade 
Estácio do Ceará. Foram utilizados como meio de coleta de dados os questionários SF36, KOOS e um questionário demográfico, período da coleta 
foi de agosto à novembro 2017. Realizou-se uma busca bibliográfica referente ao tema abordado em artigos publicados nas bases de dados 
LILACS, SCIELO e MEDLINE. Pesquisaram-se ainda em livros textos disponíveis no acervo das Bibliotecas física e virtual do Centro Universitário 
Estácio do Ceará. Resultados: A média de idade dos participantes foi de 67±8,11 anos, com 55,55% sendo na faixa etária de 60 a 70 anos, idosas 
viúvas 33,33%, a maioria aposentada 61,11%, 88,88% são donas de casa e moram sozinha 33.33%, tendo a renda família maior que um salário 
mínimo 77,77%, com moradia própria 94,44%, sentem dor no joelho 94.44%, dor ao movimento 77,77%, ao aplicar o questionário SF-36 
obtivemos o melhor resultado no domínio aspecto social, com uma média e desvio padrão de 78,55 (± 29,98) sendo resultado positivo, no KOOS 
na variável desporto e atividades de recreação com a média de desvio padrão de 30 (±27,27) sendo esse um achado positivo e respaldado pelo 
questionário FS-36. Considerações finais: Dentro dessa abordagem, a atividade física voltada para o idoso vem se mostrando um método bastante
eficaz e aplicável na melhoria da qualidade de vida desses indivíduos.
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