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RESUMO

Considerando o envelhecimento humano enquanto um processo inexorável e peculiar a própria vida, que ao apresentar aumento em sua 
expectativa numérica nas sociedades contemporâneas demanda atenção diferenciada à sua dimensão qualitativa, fazendo com que a oferta de 
práticas de exercícios à população situada na terceira idade tenha como foco não mais a geração do resultado de viver mais, mas sim de viver 
melhor. Diante deste contexto, a pesquisa em tela teve como objetivo mensurar a percepção de bem-estar e qualidade de vida em 30 (trinta) 
mulheres idosas a partir de 60 anos, todas voluntárias, sedentárias há pelo menos 6 meses, clinicamente saudáveis e não acometidas por 
limitações cinético-funcionais. As idosas foram submetidas a um programa de exercícios físicos aeróbios específicos em 2 centros de serviços em 
fitness, localizados em 2 bairros na cidade do Rio de Janeiro, respectivamente nas zonas sul e oeste. As mensurações destas percepções foram 
feitas antes da 1a. sessão de treinamento e ao final do período de treinamento, utilizando para isso a aplicação do instrumento de auto-
preenchimento denominado SF-36 na versão brasileira, composto de 8 (oito) domínios que são: Capacidade Funcional (CF); Limitação por 
Aspectos Físicos (LAF); Saúde Mental (SM); Aspectos Sociais (AS); Aspectos Emocionais (AE); Dor (DR); Vitalidade (VT) e Estado Geral de Saúde 
(EGS). O programa de treinamento aeróbico teve duração de 2 meses com 3 sessões semanais e sem interrupção, e foi desenvolvido segundo 
diretrizes específicas para esta faixa etária. Os resultados encontrados apresentaram alterações positivas nos 8 domínios do instrumento para 
todas as participantes, revelando uma percepção positiva em relação à qualidade de vida nessas mulheres, representando assim que programas 
de exercícios de natureza aeróbica, são de baixo custo, fácil aplicação e monitoramento e podem agregar valor à vida de pessoas nessa faixa 
etária, por propiciar ganhos na autonomia funcional nas AVD’s, independência e socialização, todas estas sendo consideradas demandas críticas 
para as pessoas nesta faixa etária.
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