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RESUMO

Devido a diversos fatores o Brasil e os demais países vem envelhecendo, e, com o intuito de diminuir os agravos de doenças crônicas provenientes 
desse envelhecimento, buscou-se a implantação de políticas públicas visando a promoção da saúde, entre elas as Academias da Terceira Idade, 
além de diversas leis e resoluções visando proteger os idosos. Essas políticas implantam ações de prevenção de agravos e melhora na qualidade 
de vida, favorecendo a autonomia e independência desses indivíduos.  Este estudo teve como objetivo verificar se existe associação entre o 
tempo em que os idosos frequentam as Academias da Terceira Idade e a percepção de qualidade de vida utilizando o questionário WHOQOL-Bref. 
Pesquisa descritiva de delineamento transversal com 120 idosos frequentadores das Academias da Terceira Idade das praças Votorantim e João 
Vitta, no bairro de Campo Grande do município do Rio de Janeiro, utilizando como instrumento o WHOQOL-Bref, da Organização Mundial de 
Saúde, associando o tempo de prática de atividade física e os escores geral, além dos quatro domínios previstos no instrumento. Os dados foram 
tratados por estatísticas descritivas utilizando medidas de tendência central e medidas de dispersão, considerando variáveis quantitativas e 
categóricas. Os indivíduos que frequentavam há mais tempo as ATIs apresentaram melhor percepção da sua qualidade de vida em todos os 
domínios previstos no instrumento. Os dados dos escores gerais do instrumento WHOQOL-Bref demonstram valores maiores para indivíduos que 
praticavam há mais tempo e regularmente a atividade, em que os idosos que praticavam há mais de 5 anos apresentaram média de 14,91 pontos 
(±1,20), entre 3 e 5 anos não completos 14,90 pontos (±2,10), entre 1 e 3 anos não completos 11,62 pontos (±2,51) e menos de 1 ano 10,96 
pontos (±2,27). Conclui-se que existe uma associação direta entre qualidade de vida e tempo de prática de atividade física nas Academias da 
Terceira Idade, confirmando ser uma importante ferramenta nas políticas públicas de promoção da saúde dos idosos.
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