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RESUMO

A mudança demográfica que acomete a população mundial é caracterizada pelo fenômeno do envelhecimento populacional. No Brasil, o desafio 
para o século XXI é oferecer suporte de qualidade de vida (QV) para uma população com mais de 32 milhões de pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos. Dentre as estratégias que favorecem o processo educativo, evidenciam-se as ações de educação em saúde (ES), que podem 
oportunizar a construção do conhecimento dos idosos, de forma a incentivá-los a atuarem como protagonista na participação e no controle de 
sua saúde. Entendendo a magnitude da situação e as implicações de um estilo de vida insalubre na saúde desta população, optou-se por este 
estudo que tem como objetivo, analisar o impacto da aplicação de uma tecnologia educativa em saúde (TES), norteada pelo Modelo de Crença 
em Saúde (MCS), no empoderamento de idosos do Instituto Sênior, com base nos pressupostos da ES. Trata-se de uma pesquisa de caráter 
qualitativo, descritivo, exploratório e longitudinal. Realizado no Instituto Sênior, um Projeto de Responsabilidade Social (PRS) do Centro 
Universitário Estácio do Ceará. A amostra inicial formou-se por 50 idosos que se encontravam regularmente cadastrados no PRS, por 
contrapartida, apenas 16 idosos se enquadravam nos critérios de inclusão e exclusão do presente estudo, entretanto somente 9 idosos 
mantiveram-se assíduos no decorrer da TES. A pesquisa de campo deu-se por meio de 15 encontros educativos e a coleta de dados por meio de 
entrevistas semiestruturadas. Os dados foram organizados em categorias empíricas e a análise baseada na Análise de Conteúdo de Bardin (ACB), 
nos pressupostos da ES, e na literatura pertinente. O estudo foi realizado de acordo com os preceitos éticos da Resolução do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) nº 466/2012, sendo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) SESA-CE sob o protocolo de nº 1.182.420. Os resultados 
foram organizados em categorias criadas a partir da ACB. Primeiramente caracterizamos os idosos participantes da pesquisa, no qual se revelou 
uma prevalência do sexo feminino, com idade média de ± 64 anos. Dentre as diversas profissões a de doméstica destacou-se, todavia mostrou-se 
também expressivo a classe de aposentados. A renda variou entre R$800,00 a R$7.000,00, influenciada pelo nível de escolaridade. Ao 
observamos os depoimentos enquadrados na categoria de susceptibilidade e severidade na ótica dos idosos quanto ao estilo de vida insalubre, a 
fala em sequência nos remete essa realidade. “... Eu não sigo corretamente minha alimentação... eu tenho que fazer muitas coisas por mim, 
comprar as comidas que são certas para mim...” (HSM, 72 anos). Quanto a categoria de conhecimento e prática para autocuidado frente a TES, 
percebemos através dos relatos seguintes, o quanto foi engrandecedor para a capacitação do autocuidado dessa população“...melhorou 100%, 
aprendi a fazer os exercícios corretamente, alimentação saudável...cada vez que os profissionais iam eu aprendia cada vez mais e estou 
executando até hoje os ensinamentos deles... (MSM, 69 anos) “... Estou fazendo atividade física... a alimentação melhorou, estou tendo mais 
saúde, quando você tá com saúde melhora tudo né?... se você se policia, você colhe o resultado lá na frente...no que eu acompanho o plano de 
metas, eu tô me policiando, não tô agindo como agia antigamente...” (ZMN, 73 anos). Concluímos que a TES possibilitou um impacto positivo no 
empoderamento na maioria dos idosos participantes, pois observamos nas narrações que os mesmos aderiram condutas saudáveis após a TES, 
como alimentação adequada, pratica de atividade física e capacidade para auto cuidar-se, contudo, houve participantes que não seguiram as 
condutas, apesar de terem consciência da importância destas para sua QV. Visto os resultados atingidos na maioria dos integrantes ter sido 
benéfico, torna-se relevante inserir a TES em PRS, Centro de Referências e entre outros, no intuito de promover a ES desta população.
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