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RESUMO

O envelhecimento é um processo do desenvolvimento natural que está associado a profundas mudanças na atividade das células, tecidos e 
órgãos. O processo de envelhecimento é inerente ao ciclo de vida. Todas as pessoas atingirão esse estado de envelhecimento, mas todos 
envelhecem de forma diferente, assim a prática da atividade física é indispensável a todos. A gerontologia e a psicomotricidade vão ao encontro 
dos anseios da necessidade de movimento, característica intrínseca do ser humano e utilizam como meio a gerontomotricidade, que visa a 
recuperação e a conservação, de forma funcional, através das condutas psicomotoras que favorecem o desenvolvimento integral do idoso. 
Objetivou-se analisar a qualidade de vida em idosos praticantes de Gerontomotricidade Funcional em uma Clínica de Fortaleza-Ce. Estudo de 
natureza transversal e com abordagem quantitativa à idosos que praticam gerontomotricidade funcional na Clínica Medfisio, na cidade de 
Fortaleza-CE, utilizando o Questionário de Qualidade de Vida SF-36 como instrumento de avaliação. Esse instrumento é a escolha ideal, pela 
confiabilidade para ser usado na avaliação da qualidade de vida de pacientes idosos e na evolução dos mesmos durante o tratamento.  A pesquisa 
foi realizada no período de setembro a novembro de 2018, submetido e aprovado pelo CEP da Estácio/FIC. Foram avaliados 63 idosos, sendo 
excluídos 7 por óbito, 3 por não apresentarem integridade cognitiva, 13 por recusarem participar e 10 em razão dos questionários estarem 
incompletos, perfazendo uma amostra de 30 voluntários. Com idades entre 64 a 91 anos. Após a avaliação ficou evidenciado uma melhora 
significativa na maioria dos domínios, sendo estes: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade e 
saúde mental. Nos idosos avaliados houve uma prevalência de mulheres, envolvidos na prática de gerontomotricidade, sendo esta considerada 
uma atividade física, que provavelmente contribuiu para escores mais altos em praticamente todos os domínios do SF-36.
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