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RESUMO

Com o aumento da população idosa é importante que haja também uma maior preocupação quanto à qualidade de vida dessa população. O 
processo de envelhecimento acarreta o declínio progressivo em diversas funções do organismo, dentre elas podendo ocasionar a redução ou até 
a perda da capacidade funcional e cognitiva. A prática regular de atividades físicas exerce um efeito positivo sobre a manutenção das capacidades 
funcionais e representa uma excelente estratégia no controle do avanço deste declínio através da promoção de adaptações fisiológicas e 
psicológicas que ajudam na motivação para a prática e geram mudanças de comportamento importantes para a adoção de um estilo de vida 
ativo. A presente pesquisa teve como objetivo analisar os motivos de ingresso, permanência e desistência de 101 idosos sendo 84 mulheres e 17 
homens com média de idade de 69±7,10 anos para mulheres e 73±7,90 anos para os homens em um centro de convivência público para a 
terceira idade. Todos os sujeitos foram informados e esclarecidos a respeito dos objetivos e eventuais riscos e inconvenientes e firmaram 
consentimento livre em participar da pesquisa. Os procedimentos experimentais do estudo incluíram uma anamnese aonde foram coletas 
informações para descrição da amostra e em seguida os sujeitos foram submetidos a um questionário adaptado da literatura para avaliar fatores 
motivacionais e desmotivacionais relacionados com a prática da atividade física no intuito de registrar algumas variáveis para que se possa 
entender o universo dessa amostra. Trata-se de uma pesquisa delineada de forma qualitativa e com o corte transversal tendo objetivos de uma 
pesquisa exploratória e descritiva, os dados estão descritos como valores de frequência absoluta e relativa. De acordo com os resultados obtidos, 
o principal motivo de adesão é a ocupação do tempo livre tendo sido indicado por 35,6% dos entrevistados. A busca por maior inserção social e 
de relações coletivas pode ser um dos fatores que explicam esse resultado, uma vez que 40,59% dos entrevistados eram viúvos. A percepção dos 
benefícios da pratica regular de atividades físicas indicou que as mulheres reconhecem principalmente a melhoria de problemas de saúde, 
seguido do sentimento de alegria e os homens apontaram a melhoria da forma física com um dos fatores destacados como benefícios percebidos, 
o que leva aos motivos de permanência, destacando a manutenção da saúde como principal fator para 54,4% da amostra total, para fidelizar a 
participação em programas de exercícios. Os principais motivos para a desistência relatados foram as limitações físicas ocasionadas por doenças 
em 71,2% dos casos onde o principal sentimento para a desistência relatado foi tristeza em 52,9% dos homens e 64,2% das mulheres. O 
conhecimento desses motivos permite a proposição de intervenções mais ativas por parte dos profissionais envolvidos com intuito de aumentar o 
nível de atividade física melhorando assim a capacidade funcional e qualidade de vida dos idosos. Com base neste estudo, concluímos que os  
principais motivos para a adesão dos idosos ao programa de exercício físico incluem a ocupação do tempo livre e a integração social.
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