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Introdução: No Brasil, considera-se oficialmente idoso o adulto com idade igual ou
superior a 60 anos. O processo do envelhecimento começa desde quando somos
concebidos em vida e é atualmente um grande desafio para a saúde pública
contemporânea.Esse processo caracteriza-se pela fase da vida em que ocorrem
mudanças fisiológicas, bioquímicas e psicológicas. A prática regular de atividade fisica
gera benefícios que se manifestam sob todos os aspectos do organismo. Para tornar o
idoso saudável, é importante incluir nas ações do dia a dia a promoção à saúde,
realizando atividades físicas regulares e manter hábitos de vida saudáveis. Objetivo:
Identificar os benefícios da prática de atividade física no processo de envelhecimento a
partir da experiência das idosas participantes do grupo Viva
Bem, do município de Naque em Minas Gerais. Metodologia: Será realizado um
estudo qualitativo do tipo descritivo.Como critério de inclusão foram estabelecidas ser
idosa; estar cadastradas no grupo Viva Bem e aceitar assinar o TCLE. Para definição
da amostra das participantes será utilizado o método de saturação de dados, para
definir o tamanho da amostra, feita através da paralisação de novos participantes
quando os dados coletados se mostrarem repetitivos e não acrescentarem relevância a
pesquisa.Para o levantamento dos dados serão abordadas as idosas que estiverem
adequadas aos critérios de inclusão.  Resultados: Não foram coletados os dados,
devido o projeto estar em construção e aguardando aprovação do CEP. Conclusão:
Espera-se com este trabalho identificar através dos depoimentos proposto pelas idosas
que elas sejam capazes de reconhecer os benefícios da prática da atividade fisica
durante o processo de envelhecimento. 
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