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Introdução: A pesquisa constitui um projeto de pesquisa que busca coletar dados
teóricos a respeito do envelhecimento e da influência da atividade física sobre a
qualidade de vida e saúde mental na velhice. Objetivo: Tem como objetivo verificar
a qualidade de vida em idosos praticantes e não praticantes de atividade física de
um município do meio oeste catarinense e a influência dessas atividades no dia a
dia, tanto na prevenção quanto na promoção da saúde mental. Método: O estudo
se caracteriza como exploratório e de natureza quantitativa. A amostra é composta
por 40 idosos de ambos os sexos, que tiveram interesse em participar da pesquisa.
Para a coleta de dados foi efetuado um questionário semiestruturado com perguntas
fechadas e uso do QSG – Questionário de Saúde Geral de Goldberg. Resultados: A
análise dos dados revelou que a maioria dos idosos classificam o exercício físico como
um fator importante para sua saúde e que a realização de atividade física de forma
regular influencia de forma positiva na qualidade de vida e na saúde mental da
pessoa idosa, permitindo maior desenvoltura em outras atividades do dia a dia,
podendo também ser um fator que retarda psicopatologias comuns no
envelhecimento. Conclusão: Os dados teoricos e os resultados da análise de dados
permitiram descrever o processo de envelhecimento de forma ampla, elucidando a
importancia da atividade fisica regular para a saúde mental da pessoa idosa, uma
vez que, quanto mais ativa é uma pessoa, menos limitações fisicas e psiquicas ela
apresenta.
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