
“Como é bonito, Senhor, cada 
manhã te agradecer. Mais uma vez 
teu amor vem me chamar para viver. 
Contigo, Deus de amor, eu quero 
caminhar e assim por onde eu for, 
irás me acompanhar”. Os versos são 
do cântico “Como é bonito, Senhor” 
e emocionam Regina Pauli toda vez 
que ela os canta. Aos 82 anos, ela é 
uma das vozes contralto - tipo de voz 
feminina mais baixo e pesado - do Co-
ral Municipal de Vera Cruz. “Sempre 
gostei de cantar e quando escuto as 
quatro vozes juntas (soprano, con-
tralto, tenor e baixo), acho lindo. Por 
isso, fazer parte do coral é uma honra 
e uma terapia pra mim”, revela. 

Nesses mais de 20 anos que canta 
junto ao grupo, Regina adora ir aos 
ensaios e às apresentações. Faltar 
não é com ela, pois sabe que nos 
encontros vai rever os amigos e fazer 
o que mais gosta: cantar e tocar as 

10 11

Entre uma atividade e outra, eles esbanjam saúde e disposição

Que tal se movimentar na água?

Quando o assunto é 
qualidade de vida, muitos 
idosos mostram que 
praticar exercício físico e 
manter a mente ocupada 
fazem toda a diferença

Levando em conta a mobilidade reduzida e os problemas nas articula-
ções, os exercícios mais indicados aos idosos, com o intuito de me-
lhorar a funcionalidade, preservar a independência e a autonomia, são 
pilates, hidroginástica, musculação e, para os mais frágeis, fisioterapia. 

Na piscina, prática de atividade física e diversão com os colegas
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C hegar à terceira idade não é 
sinônimo de ficar só em casa, 
se afastar do convívio social 

ou deixar a prática de atividade física 
de lado. Muitos idosos como Teresa, 
Regina, Adelino, Donato e Liane são 
exemplos disso e dão lição de disposi-
ção e alegria. Para eles, o segredo para 
manter a saúde e a qualidade de vida 
está em praticar exercícios e participar 
de atividades que trabalham a mente 
e desafiam suas habilidades. 

A médica geriatra Mariana Toc-
chetto Pritsch lembra que somente 
25% do envelhecimento é determi-
nado pela genética. “Os outros 75% 
são resultado dos hábitos cultivados 
durante toda a vida e das escolhas de 
cada um. Um estilo de vida saudável, 
através da alimentação com equilíbrio 
e de qualidade, além de manter o 
corpo e a mente ativos, é o segredo 
para viver de forma mais prazerosa, 
feliz e qualificada na velhice”, explica. 

Além de movimentar o corpo, as 
atividades físicas podem prevenir e 
ajudar no combate a doenças como 
hipertensão, derrame, varizes, obesi-
dade, diabetes, osteoporose, câncer, 
ansiedade, a problemas no coração e 
nos pulmões e até a perda de memó-
ria. Dessa forma, a médica orienta que 
os exercícios devem ser realizados 
com regularidade, podendo ser divi-
didos em 30 minutos, cinco vezes por 
semana, ou em um pouco menos de 
uma hora, três vezes na semana.

Na rotina diária, os idosos também 
podem acrescentar atividades que 
os incentivem ao convívio social e 
melhorem suas habilidades moto-
ras e mentais. Algumas opções são 
dança, canto, jogos de carta e cursos 
manuais. Segundo Mariana, esses 
momentos estimulam a criatividade, 
melhoram a autoestima e a autoima-
gem, além de ajudarem na restaura-
ção do equilíbrio físico, psicológico 
e espiritual, contribuindo para o 
bem-estar na terceira idade. 

Teresa frequenta academia três vezes na semana e se sente mais disposta após os exercíciosPara Regina, o canto representa mais que uma atividade: é sua paixão 
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A hidroginástica é opção para mui-
tos idosos que gostam de se manter 
na ativa, mas precisam optar por ati-
vidades de baixo impacto. Segundo a 
coordenadora do projeto Ações para 
o envelhecimento com Qualidade de 
Vida, da Unisc, Roci Junqueira Weis, 
os exercícios na água evitam a ocor-
rência de quedas e fraturas, sendo, 
portanto, de poucos riscos aos idosos. 
“O impacto com o solo, por exemplo, 
é diminuído em 90%”, revela. 

Entre um exercício e outro na pis-
cina, eles se divertem e reencontram 
os amigos. Para Adelino Pereira, 89 
anos, a atividade na água, realizada 
há cerca de 10 anos, tem contribuído 
para mantê-lo ativo e mais disposto. 
É ao lado de Donato Weis, 71, que 
ele se exercita e, antes da atividade 
começar, chega para conversar com 
ele e outros colegas. “Me sinto muito 
melhor desde que venho, há dois 

No canto, um transbordar de alegria A prática de exercícios depois dos 60
É com alegria e disposição que 

Teresa Kist, 69 anos, levanta cedo 
três vezes na semana, veste a roupa 
de ginástica e sai para praticar exer-
cícios. Às 6h45min já é possível vê-la 
estacionando sua bicicleta próxima 
a uma academia, que fica no centro 
de Vera Cruz. A recomendação 
médica de ir pedalando até o local 
foi bem aceita por Teresa e hoje se 
tornou hábito. “Na academia, eu 
me movimento e a partir disso me 
sinto mais disposta. Hoje, só consigo 
fazer grande parte das tarefas, como 
os trabalhos domésticos, graças aos 
exercícios que faço aqui”, conta. 

De acordo com a médica geria-
tra Mariana Tocchetto Pritsch, a 
atividade física é importante para 
os idosos, pois melhora o condicio-
namento físico, ajuda a fortalecer 
os músculos, auxilia a caminhar 
melhor, diminui o risco de quedas 

e facilita os movimentos dos bra-
ços, pernas e tronco. Há oito anos, 
Teresa faz academia e os benefícios, 
segundo ela, são muitos. “Comecei 
a praticar exercícios, porque eu 
tinha feito uma cirurgia na perna 
e não caminhava mais tão bem. E 
depois que comecei aqui, a minha 
mobilidade está muito melhor e a 
musculatura mais forte”, revela. 
Além disso, a qualidade de vida, 
resultado da atividade física, fez 
com que ela deixasse de lado os 
constantes remédios que tomava 
para os problemas de saúde. 

Mais do que um momento para 

manter o corpo em movimento, a 
ida à academia também é de reen-
contro com as amizades que fez por 
ali. Entre risadas e conversas, os 
exercícios vão sendo realizados e a 
manhã fica ainda mais divertida. São 
atividades como essa, praticadas em 
grupo, que auxiliam na diminuição 
do isolamento social do idoso mi-
nimizando o risco de desenvolver 
depressão. “Elas também colaboram 
para aumentar a autoestima, a con-
fiança e a aceitação da imagem que 
eles possuem de si mesmos, contri-
buindo para o bem-estar de modo 
geral”, explica a médica.

pessoas com sua música. “Quando 
eu vejo que alguém se emociona na 
plateia, eu agradeço a Deus por poder 
proporcionar isso e por fazer parte do 
grupo”, diz, emocionada. 

 Com orgulho, ela fala dos uni-
formes que veste nas apresentações. 
“São lindos”, diz. Mas também abre 
um sorriso quando cita as amizades 
que cultiva junto ao coral. “A gente 
se dá muito bem. Toda quarta [no 
ensaio] é aquele abraço carinhoso que 
recebo. E esse convívio com eles me 
faz tão bem”, conta. 

Uma das coisas que Regina não 
gosta é ficar muito tempo em casa, 
sem ocupação. Além de cantar no 
Coral Municipal, ela se dedica no 
trabalho de Ministra da Comunidade 
Católica de Vera Cruz e é membro das 
pastorais sociais. “Enquanto minha 
saúde permitir, quero me manter 
ativa”, completa. 

anos, não só porque me movimento, 
mas também porque encontro os 
colegas”, frisa Donato. Nas aulas, ele 
vem acompanhado da esposa, Liane 
Bauermann Weis, 71 anos. Para ela, 
a atividade realizada três vezes na 
semana ajudou a diminuir o descon-
forto que sentia em um dos braços. 

Por ser em grupo, Roci explica 
que a hidroginástica é extremamente 
prazerosa, gerando bem-estar, di-
versão e uma vida social mais ativa 
aos idosos. “É na piscina que eles 
se sentem parte do grupo. Ali, de 
touca e embaixo d’água, todos eles 
são iguais, independentemente de 
suas limitações e aparência física”, 
explica. Além disso, ela conta que 
entre os benefícios para a saúde, a 
atividade controla a pressão arterial, 
previne a osteoporose e ajuda a en-
rijecer os músculos, aumentando a 
força muscular.


