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RESUMO

O presente projeto visa compreensão da motivação, seja social, emocional ou qualidade de vida, pela qual a população idosa procura a atividade aeróbica (caminhada, corrida e

jogging), nas vias públicas da cidade. A pesquisa, neste eixo, vem sendo desenvolvida há dois anos procurando entender o que incentiva esta população à atividade, já que o

objetivo do plano de trabalho da bolsista é compreender a motivação pela qual a população com idade superior sessenta anos procura este tipo de atividade aeróbica. Os

participantes são abordados em via pública, a avenida José João Dib. No local são feitas as coletas de dados por entrevista e questionário, seguidas de avaliações

antropométricas com uso da balança de bioimpedância, os dados recolhidos são anotados em formulário juntamente com as respostas da entrevista. Em seguida, estes dados

ficam no banco de dados específico do projeto, para facilitar o agrupamento de dados. Através de filtros aplicados no BD, os dados são quantificados para a construção de

resultados. Observa-se que a motivação principal do idoso vem sendo a busca pela qualidade de vida e saúde. Outro fato que chama a atenção é a frequência em que eles vêm

se exercitando, seguindo recomendação atual da OMS, já que o ideal seria 5 vezes semana com duração mínima de 30 minutos. Através dos resultados apresentados, nota-se

que a maioria de pessoas acima de sessenta anos de ambos os sexos, que procuram a atividade aeróbica nas vias públicas do município de Ituiutaba, a buscam, por questões de

manutenção de sua saúde, além do fator da sociabilização que também encontram no exercício. É necessário ressaltar que, parcela do público alvo da pesquisa não possui ou

nunca teve qualquer orientação pré-início de atividade, o que pode acarretar em riscos para o praticante. Nota-se a necessidade de novas políticas públicas de incentivo a

atividade física, porém com segurança.
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